
 
 

  

 

ERKEN DÖNEM TATAR TÜRKÇESİ KURAN TEFSİRİ 

(Transkripsiyonlu Metin, Dil İncelemesi) 

 

 

 

 

Pamukkale Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi  

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

  Yeni Türk Dili Bilim Dalı 

 

 

 

      Sema EYNEL 

 

 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Nergis BİRAY 

İkinci Danışman: Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT 

 

 

 

 

           MAYIS, 2013 

           DENİZLİ 

 

 







i 
 

 

ÖNSÖZ 

Erken Dönem Tatar Türkçesi Kur’an Tefsiri” adını verdiğimiz çalıĢmamızın 

konusunu,  Türkçenin Doğu grubunda yer alan MüĢterek Orta Asya Türkçesi ile kaleme 

alınmıĢ olan “el-Ġtkan Kur’an Tefsiri” oluĢturmaktadır. 

Bu çalıĢma, MüĢterek Orta Asya Türkçesiyle yazılan, yazıldığı döneme ve dil 

özelliklerine bakıldığında Çağatay, Kıpçak ve Oğuz lehçesi özelliklerinin karıĢık olarak 

görüldüğü bir Kuran Tefsiri üzerine yürütülmüĢtür. Bu yönüyle “KarıĢık Dilli Kur’an 

Tefsirleri”nden birini daha araĢtırmaların hizmetine sunmaktadır. ÇalıĢmada “el-Itkan 

Kur’an Tefsiri” adlı eser metin olarak ortaya konulmuĢ, eser üzerinde yazım, ses ve 

Ģekil bilgisi incelemesi yapılmıĢ, eserdeki dini terimler tespit edilmiĢ ve eserde geçen 

özel adlar hakkında kısaca bilgi verilmiĢtir.  

 

Bu çalıĢmayla Kazan Tatar Türkçesinin yazı dili olmadan hemen önceki 

dönemine bir nebze de olsa ıĢık tutulmaya ve böylelikle lehçe ayrılmalarının baĢlangıcı 

sayılabilecek bu dönemdeki farklı kullanım özellikleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 
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ÖZET 

ERKEN DÖNEM TATAR TÜRKÇESİ KUR’AN TEFSİRİ 

EYNEL Sema 

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı ABD 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nergis BİRAY 

İkinci Danışman: Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT 

Mayıs 2013, 2146 sayfa 

 

Tezimiz, ġeyhü’l-islām bin Esedullahü’l-ħamîdî tarafından ilk olarak 1911 

yılında Kazan-Ufa’da, ikinci kez 1984 yılında Ġstanbul’da ofset usulüyle basılan “El-

Itkan Kuran Tefsîri” üzerinde yapılan dil çalıĢmasıdır.  

ÇalıĢmamızda metnin transkripsiyonu yapılmıĢ ve bu metin üzerinde ses, Ģekil, 

yazım bilgisi özellikleri üzerinde durulmuĢtur. Eser MüĢterek Orta Asya Türkçesi ile 

yazılmıĢtır. Metin; Çağatay, Kıpçak ve Oğuz lehçesi özelliklerini de barındırmaktadır. 

Bu yüzden eserdeki karıĢık dilliliğe de değinilmiĢtir. Ayrıca eserde yer alan Türkçe dini 

terimler belirlenmiĢ ve eserdeki özel adlara da açıklamalarıyla yer verilmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kuran Tefsiri, karıĢık dillilik, yazım-ses-Ģekil bilgisi 

inceleme –terim ve özel adlar 
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       ABSTRACT 

GRADUATİON THESİS, TURKİSH LANGUAGE AND LITERAURE 

PROGRAM 

   SUPERVİSOR: Doç. Dr. Nergis BİRAY 

  SECOND SUPERVİSOR: Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT 

                                                      May 2013, 2146 pages 

 

This thesis is a language study on "El-Itkan Quran Commentary" which was first 

published by ġeyhü’l-islam bin Esedullahu’l-hamidi in1911 in Kazan-Ufa and latter in 

offset style in 1984 in Ġstanbul. 

 

In our thesis, first the text has been transcribed afterwards the phonological, 

morphological and orthographical properties of the text has been discussed. Since this 

thesis is written in collective Middle Asian Turkish Language and consists of Cagatay, 

Kıpcak, Oguz dialects of the language, the complex language structure of the text is 

mentioned. It is also underlined some Turkish religion premises in the text and given 

many proper nouns with brief explanations.  

 

 

Key Words: Quran Commentary, complex language style, phonological-

morphological-orthographical examination, premises and proper nouns. 
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1 GİRİŞ 

 

1.1. Kazan Tatarları 

İdil-Ural bölgesine hâkim olan ve Müslüman olduğu bilinen Bulgar Devleti’nin 

Moğol saldırılarıyla yıkılmasından sonra Cengiz Han’ın torunu Batu Han Altın Ordu 

devletini kurmuştur. Altın Ordu devletinde toplumun genel nüfusunu, Moğolların bu 

topraklara gelmesinden önce burada yaşayan Kıpçaklar oluşturmaktadır. XIV. asırda, bu 

topraklara gelen Moğollar, tamamen Kıpçaklara karışarak kendi dillerini yitirmişler; 

sonraki yıllarda ise Tatarlar, Kıpçaklarla ilişkiler kurup onlarla akraba olmuşlardır. 

Tarihî dönemde Cengiz Han ve haleflerine verilen Tatar adı bugün Altın Ordu halkıdır 

ve bu ad Kuzey Türkleri anlamında genel bir ad olmuştur. Devletin resmi dili Çağatay 

Türkçesidir. X. yüzyıla kadar devlet dini olarak putperestlik benimsenmiş, Berke Han’ın 

Müslümanlığı kabul etmesiyle tam manasıyla bir Türk-İslam Devleti hâline gelmiştir. 

Altın Ordu Devleti önceleri güçlü bir devlet iken taht mücadeleleri ve Timur’un 

bölgeye yapmış olduğu seferlerle zayıflamıştır. 1502’de Altın Ordu Devletinin tamamen 

yıkılmasıyla bölgede Kazan, Kırım, Nogay, Astrahan, Kasım, Sibir hanlıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu hanlıklar Altın Ordu Devletinin devamı olarak bilinmektedir. 

Altın Ordu Devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan hanlıklardan biri olan 

Kazan Hanlığı, Uluğ Muhammed tarafından 1437 yılında kurulmuştur. Hanlığın 

başkenti  Kazandır. Kazan Hanlığı Moskova’ya yakın olduğu için Ruslarla uzun 

mücadelelere girmiş ve bu mücadelelerin çoğundan üstün çıkmıştır. Ancak içteki hanlık 

çekişmeleri ve 1547 Moskoca Knezliğine Korkunç İvan’ın gelmesiyle Ruslar sürekli 

Kazan Hanlığına saldırıda bulunmaları hanlığın yıkılmasına neden olmuştur. 1552 

yılında Rus egemenliğine geçen Kazan Hanlığı’nın yıkılmasından sonraki iki yüz yılda 

Tatarlar Rusların zulüm ve baskılarına maruz kalmışlardır. Yapılan isyanların, özellikle 

Pugaçev isyanının (1774) sonunda birtakım haklar elde etmişlerse de 1860’tan sonra 

tekrar Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma tehdidiyle karşılaşmışlar ve büyük bir kısmı 

vatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır.  

İdil boyunda kurulan Bulgar Devletinden başlayarak, Altın Ordu ve onun 

devamı olan hanlıklar içinde, bilhassa Kıpçak Türklerinin karışımı hâlinde teşekkül 

eden Tatarlar, Rus devletinin bütün gayretlerine rağmen asimile olmamıştır. 19. asır 

sonlarında başlayan yenileşme (cedid hareketi) onların milli kültürlerine sahip 

çıkmalarını sağlamıştır. Tatar burjivazisinin bir başarısı hâlinde cereyan etmiş bu 

yenileşme hareketi, yeni kurulan Sovyet devleti tarafından bitirilmiş ve diğer bütün 
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Türk halklarında olduğu gibi, bu millî ve dinî reform hareketi takibe alınmıştır. Bütün 

zor şartlara rağmen Tatar Türkleri, Sovyet devleti içinde kimliklerini en azından dil ve 

edebiyat alanında korumuşlardır (Öner, 1998: XXIX). 

Rusya’daki Bolşevik ihtilalinden sonra 27 Mayıs 1920 yılında Ruslar tarafından 

Tatar Muhtar Cumhuriyeti kurulmuş Tatarların büyük çoğunluğu  bu Cumhuriyetin 

dışında bırakılmıştır. 1986 yılından sonra Gorbaçov döneminde başlayan siyasi 

hareketlilik ve serbestlik dolayısıyla Kazan Tatarları 1 Şubat 1991 yılında 

bağımsızlığını ilan etmişlerdir. Bağımsızlığı hiçbir ülke tarafından tanınmayan Tatar 

Muhtar Cumhuriyeti 18 Şubat 1994’te Rusya ile imzaladığı anlaşma sonucunda yarı 

bağımsız özerk bir Türk Cumhuriyeti haline gelmiştir. (Buran, Alkaya, 2004: 163). 

 

1.2 Kazan Tatar Türkçesi 

Tatar Türkçesi Kıpçak grubu lehçelerindendir. Yönlere göre yapılan lehçe 

tasnifleri bakımından ise, Kuzey Türkçesi içerisinde yer alır. 

 Geçen yüzyıl ortalarına kadar yazı dili olarak Çağataycayı kullanan Tatarlar 19. 
yüzyıl sonlarında kendi diyalektleri, yani Kazan Tatarcası ile yazmaya başlarmışlar ve 
bu günkü Tatar yazı dilinin temelini atmışlardır (Tekin, Ölmez, 2003: 98-99). 

Bugünkü Kıpçak lehçeleri içinde, yazı dili geleneği bakımından en eskilerinden 

biri Kazan (Tatar) lehçesidir. Rus işgali ile bir kopukluk yaşayan Kazan Tatar lehçesi 

klasik yazı dili, Türkistan ve daha sonra Osmanlı tesirleriyle XIX. asra kadar devam 

etmiştir. Bu asrın sonlarında yenileşme hareketinin öncülerinden Kayyum Nasırî ve 

Şihabeddin Mercanî gibi aydınlar, geniş halk yığınlarına ulaşıp eğitim- öğretim ve basın 

faaliyetini yaymak amacıyla, mahallî unsurları yazı dilinde kullanmaya başlamışlardır. 

Kazan lehçesinin esas olduğu bu yeni dil, özellikle 1905 ihtilalinden sonra Çağatay ve 

Osmanlı unsurlarının ağırlıkta olduğu, eski klasik dilin yerini almaya başlamıştır. Bu 
mahallîleşme ve uyanış hareketinde buradaki zengin basın faaliyetinin, Kazak 
bozkırlarına kadar yayılan “cedid usul” ündeki mekteplerin ve Abdullah Tukay, 
Dertmend, Said Remiyev, Fatih Kerimi, Galimcan İbrahim, Mecid Gafuri, Galiesker 
Kamal, Fatih Emirhan, Hesen Tufan, Hadi Taktaş, Mehmüd Galev, Musa Celil gibi 
hakikaten güçlü ediplerin rolü büyük olmuştur (Öner, 1998: XXX). 

Kazan’da eğitim, mektep ve medreselerde din merkezli olarak yapılmaktadır. 

Burada verilen eğitim, çocuğun sosyalleşmesini sağlamanın yanında, İslam dininin 

ahlâk ve adabını da kazandıracak niteliktedir. Kazan’da dinî eğitimin yanı sıra Kur’an-ı 

Kerim’in tefsiri ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır.  Son yıllarda Kur’an-ı Kerim’in 
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Tatar Türkleri tarafından arka arkaya bastırılmış tefsirlerine de rastlanmaktadır. XX. 

yüzyılın başında Kazan basım evlerinde yayımlanan kutsal kitaplar sadece Tatar 

Türkleri arasında değil, İslam dünyasında da yaygın olarak bilinmektedir. X. asırdan 

itibaren İslam diniyle tanışmaya başlayan Kazan Tatar Türkleri, dinî inançlarını 

korumak ve dinî sorumluluklarını yerine getirmek için mücadele etmişlerdir. Bu 

mücadeleler onların millet olma bilincini arttırmanın yanında dillerini ve Türk 

kültürünü Rus politikasının baskılarına rağmen korumalarının en önemli nedeni 

olmuştur.  

 

1.3 Kur’an-ı Kerim’in Tercüme Edilmesi 

Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği üzere Allahü Teâlâ her peygamberi yalnızca 

kendi kavminin diliyle göndermiştir. Oysa peygamberler tek bir kavmin peygamberi 

olmayıp tüm kavimlere gönderilmiş, tüm insanlığın doğru yola yönlendirilmesi amacına 

hizmet etmiştir. Her toplum kendi bireyleri içinde duygu ve düşüncelerini aktarabileceği 

birbirinden farklı diller geliştirmiştir. Bu da hem İslamiyet’ten önceki ilahî dinleri hem 

de Arap kavmine Arap diliyle inen Kur’an-ı Kerim’i diğer kavimlerin anlamlandırma 

sorununu doğurmuştur. O hâlde Arap kavminden olmayan ve Arap dilini bilmeyen 

bireylerin İslamiyet’i anlamaları, dini sorumluluklarını yerine getirebilmeleri ya Arap 

dilini öğrenmeleri ya da Kur’an’ın kendi dillerine tercüme edilmesi ile mümkün olabilir. 

Kur’an’ın diğer dillere tercümesi hususu büyük mezhepler tarafından tartışılmış 

ve şu görüşler ortaya çıkmıştır: Büyük mezheplerden Şafiî, Malikî, Hanbelî ve Zāhirî 

mezhepleri Kur’an’ın diğer dillere tercümesini uygun görmemiş ve her ne surette olursa 

olsun namazda tercüme okumanın caiz olmayacağını belirtmiştir. Buna mukabil Hanefî 

mezhebi konuya daha ılımlı yaklaşarak Kur’an okumayı bilmeyen bir kişinin bunu 

öğreninceye kadar namazda tercüme okuyabileceğini belirtmiş, ancak Kur’an’ın diğer 

dillere tercümesi hususunda diğer mezheplerle aynı tavrı sergilemiştir. Bunun temel 

gerekçesi ise tercümenin aslının yerine geçebileceği endişesidir (Ünlü 2012: 9-10). 

  

1.4 Türklerde Tercüme Geleneği 

Tarih boyunca pek çok dini benimseyen Türkler, bu dinlere ait kutsal metinleri 
Türkçeye tercüme etmişlerdir. Türklerdeki tercüme geleneği, Maniheizm ve Budizmi 
resmi devlet dini olarak benimseyen Uygurların bu dinlere ait metinleri tercümeleri ile 
başlamıştır (Zülfikar, 1974:153-154). VIII. yüzyılda kitleler halinde İslamiyet’i kabul 
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etmeye başlamaları ve X. yüzyılda bu dini devlet dini yapmaları sonucu Kur’an 

tercümelerine devam edilmiştir.  

Türklerde ilk Kur’an tercümesinin ne zaman yapıldığı hakkında herhangi bir veri 

bulunmamaktadır. Kur’an, ilk defa Farsçaya tercüme edilmiştir. Bu tercüme Sasaniler 

döneminde Buhara’da yapılmış ve bu tercümede Taberî’nin Kur’an Tefsîr’i esas 

alınmıştır. Söz konusu tercümede, herhangi bir Türkçe tercümeden bahsedilmemiş 

olması, Kur’an’ın X. yüzyıldan sonra Türkçeye çevrilmiş olduğunu düşündürmektedir. 

(Ata, 2004: IX). Sağol; Zeki Velidî Togan’ın, bu konu ile ilgili “Kur’an’ın Türkçeye 
tercümesinin Farsça tercüme ile aynı zamanda, belki aynı komisyonun Türk üyeleri 
tarafından yapılmış olabileceği” görüşü üzerinde durduğunu söylemektedir. Fuad 

Köprülü’ye dayanan Abdülkadir İnan’ın ise “Kur’an’ın Türkçeye tercümesinin Farsça 
tercümesinden yaklaşık bir asır sonra, yani XI. yüzyılın ilk yarısında yapılmış 
olabileceğini” belirttiğini yazar (Sağol, 1993: XIII). 

Türk dili tarihinin önemli eserlerinden olan Kur’an tercümeleri, Türk dili 

çalışmaları açısından da büyük önem taşımaktadır. Mütercimler, Allah kelamı olan 

Kur’an’ı tercüme ederken günahkâr olma korkusu ile dikkatli davranmışlar, metne 

yorumlarını katmayıp aslına olabildiğince sadık kalmışlardır. Topaloğlu bu bakımdan, 

Kur’an tercümelerini, Türk dilinin gelişme ve olgunlaşma devrelerini takip etmek 

amacıyla yapılacak gramer araştırmaları, leksikal çalışmalar ve semantik incelemelerde 

başvurulabilecek mühim kaynaklar içinde, en güvenilir belgeler olarak 

değerlendirmektedir ( Topaloğlu, 1976: XVII). 

Kur’an’ın XII. ile XVI. yüzyıllar arasında ortaya konmuş altı adet Türkçe 

tercümesinin olduğu bilinmektedir. Bu tercüme ve tefsirler içinde en kıymet taşıyanları 

satır arası tercüme şeklindeki Doğu Türkçesinin dillik özelliklerini taşıyan eserlerdir. 

Kur’ān’ın Batı Türkçesiyle yapılmış çevirileri de vardır (Nalbant, 2009: 5). Kur’an-ı 

Kerim’in Anadolu Türkçesine tercümeleri, Selçuklular Devletinin dağılışından sonra 

kurulan Beylikler Devri’nde başlamıştır. Bu ilk tercümeler, tefsirli tercüme şeklinde 

yazılmıştır ve genellikle bazı kısa surelerin tefsirleridir. (Ölker; 2005: 165) 

 

1.4.1 Kur’an-ı Kerim’in Doğu Türkçesine Sözcük Karşılıklı Satır Arası 

Çevirileri 

Bilinen dört adet satır arası tercümesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki Eckmann 

tarafından en eski Kuran tercümesi olarak nitelendirilen tercümedir. Bu tercüme 
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Şiraz’da İl-ĥani Ebu Said’in hükümdarlığı sırasında Muhammed ibn-i Hacı Devletşah 

tarafından yazılmıştır.  

Kur’an’ın Doğu Türkçesine yapılmış satır arası bir diğer tercümesi de 

Özbekistan İlimler Akademisi Kitaplığı nr. 2008’de bulunan nüshadır. Nüsha Kur’an’ın 

Arapça metninin altına yazılmış Farsça ve Türkçe satır arası tercümelerini içermektedir. 

Semenov eserin XIII. yüzyıla ait olduğunu belirtmiştir. Çevirinin dili Karahanlı 

Türkçesidir. 

Kur’an’ın Doğu Türkçesi’ne yapılmış önemli bir başka satır arası tercümesi 

Manchester Rylands kitaplığında bulunmaktadır. Eser üzerinde en kayda değer çalışma 

Eckmann tarafından yapılmıştır. Eser üzerinde Aysu Ata da kapsamlı bir çalışma 

yapmıştır. Aysu Ata, bu nüshayı Kur’an’ın Türkçeye ilk tercümesi olarak kabul 

etmektedir. 

Dördüncü satır arası tercüme Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu Ali Paşa 

Camii’nde yer alan nüshadır. Nüsha dil özellikleri bakımından Harezm Türkçesinin 

özelliklerini taşımaktadır. Eserin müstensihi ve istinsah tarihi bilinmemektedir. Eser 

üzerinde Gülden Sağol kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. 

 

1.4.2 Kur’an-ı Kerim’in Doğu Türkçesiyle Yazılmış Tefsirli Çevirileri 

Bu tercümelerde ayetlerin çevirisi satır içinde bulunmaktadır ve çeviri yapılırken 

Arapça ayetlere karşılıklar Türkçe sözcüklerle birebir tercüme şeklinde verilmektedir. 

Kur’an’ın Doğu Türkçesine yapılmış ilk tefsirli çevirisi de genel dil özellikleri 

bakımından Karahanlı edebi dili özelliklerini içermektedir.  

Anonim veya Orta Asya Tefsiri olarak bilinen ilk tefsirli tercüme Leningrad’daki 

Asya Halkları Enstitüsü Kitaplığı’nda bulunmaktadır. 1914’te Zeki Velidi Togan 

tarafından Türkistan’da bulunmuş olan eserin kelime kelime yapılmış tercümelerinin 

dili Karahanlı Türkçesi iledir. Tefsir ve kısa hikayeler ise Kıpçakça ve Oğuzca özellikler 

göstermektedir. Eser üzerinde ilk büyük çalışmayı Borovkov yapmış; H. İbrahim Usta 

ve Ebulfez Amanoğlu da eseri Türkçeye çevirmiştir (Nalbant, 2009: 8).  

 

1.4.3 Kur’an’ı Kerim’in Doğu Türkçesiyle Yazılmış Tefsirleri 

Bu tefsirler ayetlerin tarihsel, sosyal ve dinî bilgiler ışığında yorumlanmasına 

dayanan yorumlara ve bu yorumları destekleyen hikayelere yer vermesi nedeniyle çok 

hacimlidir.  
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Çağatay Türkçesiyle yazılmış ilk tefsir olarak bilinen ve muhtemelen 
Ubeydulllah Han zamanında meydana getirilen eser, geniş açıklamalar ve hikayeler 
içerir. Eserin biri Konya Mevlana Müzesi Kitaplığında diğeri ise İstanbul, Topkapı 
Sarayı’nda olmak üzere iki nüshası vardır. Çağatay döneminde kaleme alınan eser, 
ağdalı bir edebi dille yazılmıştır. Eser üzerinde Hamza Zülfikar tarafından yüksek lisans 
tezi çalıştırılmıştır (Nalbant, 2009: 8). 

 

1.4.4 Karışık Dilli Kur’an-ı Kerim Tercümeleri 

Türklük bilimi çalışmalarında “karışık dilli” ibaresi bir taraftan Anadolu’da 
Doğu Türkçesi etkisi altında gelişen yeni edebi dille ortaya konan eserlerin, diğer 
taraftan ölçünlü dil olarak 13. yüzyılda Harezm Türkçesiyle temsil edilen Doğu Türk 
yazı dilinde özellikle Moğol istilasının neden olduğu boylar ve diller karışmasının 
ortaya çıkardığı Kıpçak ve Oğuz dil özelliklerinin artış gösterdiği eserlerin dili için 
kullanılan teknik bir terimdir (Nalbant, 2009: 9). 

Karışık dillilik, bilim adamlarımızca üzerinde çokça çalışma yapılan 

konulardandır.  Harezm ve Altın Ordu Sahasında yazıldığı sanılan “karışık dilli” iki 

Kuran tercüme ve tefsiri bilinmektedir: Bunlardan ilki Süleymaniye Kütüphanesi’nde 

Yazma Bağışlar bölümünde 3966 numaralı yazma eserdir (Uyansoy Hillhouse 2006: 

III). Eser Nuri Yüce tarafından bilim dünyasına tanıtılmış ve eser üzerinde Nuri Yüce 

danışmanlığında Ayşe Uyansoy Hillhouse (2006), Cengiz Müfettişoğlu (2006), Aslı 

Uygun (2007), Recep Yılmaz (2007) tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. 

Eserin başı ve sonu eksik olduğu için yazarı, müstensihi, yazılış veya istinsah yeri ile 

tarihi belli değildir.  

Karışık dillilik özelliği gösteren ikinci bir eser ise Milli Kütüphane, yazma 

eserler bölümünde  A2848 numarada kayıtlı eserdir. Eser üzerinde Doç. Dr. Mehmet 

Vefa Nalbant çalışmıştır.1 Eser 54 sureden oluşmuştur, eksik bir eserdir. 

 

1.4.5 El-Itkan Kur’an Tefsiri ve Bu Tefsirin Karışık Dillilik Açısından İncelenmesi 

Karışık dilli eserlere ek olabileceğini düşündüğümüz bir eser de çalışmamızın 

metnini oluşturan Şeyhü’l-islām bin Esedullahü’l-Hamîdî tarafından yazılmış “El-Iṭķan 

Kur’an Tefsiri” adlı eserdir. 

1 Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT (2009). Karışık Dilli Kur’an Tefsiri-Çağatay,Oğuz ve Kıpçak 
Lehçeleri İle, Bilgeoğuz Yay., İstanbul. 
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Eser Doç. Dr. Süleyman Solmaz tarafından Doç. Dr. Mehmet Vefa Nalbant’a 

hediye edilmiştir. Eser kalın ve sarı kağıda basılmış olup iki ciltten oluşmaktadır. 

Elimizdeki nüshada ciltler birleştirilerek kapağı yenilenmiştir. Metin matbu olarak 

basılmış olup her iki cildin girişinde metinle ilgili bilgiler, hem metnin diline uygun 

olarak Arap alfabesi ile hem de Türkiye Türkçesinde Latin alfabesiyle yazılmıştır. Bu 

bölümde verilen bilgilere göre eser ilk olarak Kazan’da Kazan şivesiyle, 1911 yılında 

basılmış; ikinci defa 1984 yılında ofset usulüyle İstanbul’da basılmıştır. 1984 basımında 

eklenen bilgilere göre eserin, geçen yetmiş yıllık süreçte elden ele çok okunmuş 

olmasından dolayı kâğıdının oldukça yıprandığı ve bazı yazılarının silinmeye başladığı 

belirtilmiştir.  Eseri tahsis ederek bastıranın Halife Altay; gözden geçirenin ise Delilhan 

Canaltay olduğu bilgisine de bu bölümde yer verilmiştir. Eserin giriş bölümünden önce 

açıklamalar (Tüsinikter) ve sözlük (Sözdikşe) bölümleri yer almaktadır. Bu bölümler 

Halife Altay tarafından ikinci basımda günümüz Kazak Türkçesiyle sonradan eklenmiş 

olduğu için incelememizde yer almamaktadır. Metin iki cilt olup birinci cilt 260, ikinci 

cilt ise 227 varaktan oluşmaktadır. Eserin tamamı 487 varak olup her sayfa 18 ile 34 

satır aralığında değişmektedir. Metin her cildin başında yer alan kapak, giriş ve yüz on 

dört surenin tamamını içermektedir. Eserin giriş bölümünde ve her surenin başında 

besmele yer almaktadır. Birinci cilt Fatiha Suresi’nden BenĮ İsra’il suresine kadar olan 

17 sure ve bir fihrist bölümünden; ikinci cilt ise Kehf Suresi’nden Nas Suresi’ne kadar 

olan 98 sure ile ek olarak Kuran’ı hatmettikten sonra okunacak dua (Arapça olarak ve 

Türkçe tercümesiyle), Tilavet secdesi, Tilavet Secdesi Niyeti, Tilavet Secdesi Hükmü ve 

ikinci bölümün fihristinden oluşmaktadır. Eserde dikkati çeken bir başka husus da 4 

varaklık giriş bölümünde her surede hangi mesele ve meselelerin yer aldığının 

belirtilmesidir. Ayrıca her sure başında surenin nerede indiği ve kaç ayetten oluştuğu 

belirtilmektedir. Eserin asıl metin bölümünde ise her sure ayet ayet açıklanmış, surelerle 

ilgili açıklama ve menkıbelere yer verilmiştir. Her surenin bitimi ve cüzlerin bitimleri 

ayrıca belirtilmiştir. Besmeleyle başlanan surelerin başlangıç ve bitiş bölümleri ayrıca 

belirtilmiştir. Eserde bazı bölümlerde yazılar (metnin kapağında belirtildiği gibi) 

silinmeye başlamıştır. Bu bölümlerden bazıları tarafımızca tamamlanmaya çalışılmış ve 

dipnotla da tamamlanan yerlere ait bilgiler verilmiştir. 

İncelememize konu olan ve Müşterek Orta Asya Türkçesi ile yazılan Kur’an 

Tefsirinin dili ve söz varlığı Çağatay ve Kıpçak edebi dil özelliklerinin daha fazla 

görüldüğü, bunun yanında Oğuz Türkçesi’ne ait unsurların da saptanabildiği karışık dilli 

eser özelliği göstermektedir.  
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DİL İNCELEMESİ 

 

 1. YAZIM ÖZELLİKLERİ 

 1.1. Türkler tarihi dönemde Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini 

kullanmışlardır. Üzerinde çalıştığımız El-Itkan Kuran Tefsiri adlı eser ise Arap alfabesi 

ile yazılmıştır. Ünlüler bakımından zengin olan Türkçe’nin Arap alfabesi ile 

gösteriminde üç harf kullanılmış ve bazı ünlülerin gösteriminde harekelerden 

yararlanılmıştır. Bu da ünlülerin gösteriminde karışıklığa yol açmıştır. 

 

 1.2. /a/ Ünlüsünün Yazımı 

 Arapça Sözcüklerde :  

 Başta: ile:   āyet  (I/10.6). 

  ile:   ammā  (I/10.14);  allah (I/144.19) 

  ile:  Ǿazābı (II/253.26) 

  ile:  Ǿābidler (II/60.27) 

İçte: ile :  teǾālādan  (I/10.7); įmāndan (I/144.13) 

  ile : baķara (I/112.22) 

 İşaretsiz:  firǾavun (II/253.9) 

 Sonda:  ile:  cezāǿ (I/10.11) 

  ile:  teǾālānıñ (I/10.16) 

 

 Türkçe Sözcüklerde: 

 Başta: ile:   alar (I/10.15);  ananıñ (I/91.11) 

   ile: yardamı2 (I/144.15) 

2 Eserde “yardam” şeklinde yazım sadece bir yerde kullanılmıştır. Metnin genelinde ;  
şeklinde yazılan sözcük hemzeli yazımına göre (yardem) okunmuş, hemzesiz yazımlarında ihmal olduğu 
düşünülmüştür. 
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 İçte: ile:   ķarap (I/91.11);  şundan (I/144.9) 

     ile: başķanıñ (I/144.15) 

 İşaretsiz:  yaĥşı  (I/91.11) 

 Sonda:  ile:  bola (I/17.25);  orŧa (II/15.2) 

   ile:  başka (I/11.15);  yolda (II/175.2);  ķurmısķa 

(I/173.27) 

 

 1.3. “e” Ünlüsünün Yazımı 

 Arapça Sözcüklerde: 

 Başta:  ile:   emr (I/46.8);  enǾām(I/181.19);  ehline (II/60.15) 

 İçte:  ile :  mesǿelesiniñ (I/201.28) 

     ile:  mesǿele (I/46.22); sūre (I/286.2) 

 İşaretsiz:  delālet (II/253.16);  ekremniñ (I/46.25); 

 Sonda:  ile:  muǾcize (I/510.14) 

 

 Türkçe Sözcüklerde: 

 Başta:  ile:  eytkenleri (II/60.19);  eytemiz (I/202.14) 

“eyt” sözcükü birinci bölümde  ile yazılmış olup nadiren  şeklinde 

yazılmıştır. İkinci bölümde ise düzenli olarak şeklinde yazılmıştır. 

 ile: eş (II/26.19) 

  ile:  eytürsiz (I/157.20) 

 İçte: ile :  yeise (I/181.26) 

     ile:   üzerine (I/144.13); kirekmes (I/144.15); 

berüp (I/88.26). 
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 Sonda: Türkçe son ses “e”nin yazımında hemze ( ) kullanılmaktadır. Ancak çok 

az örnekte elifle ( ) yazılmış örneğine de rastlanmıştır. 

   ile:  ķuyularda (I/469.7) 

  ile: düristlikde (I/469.7) 

 

 1.4. “ı” ve “i” Ünlülerinin Yazımı 

 Arapça Sözcüklerde: 

 Başta:  ile:    islām (II/60.2) 

  ile:  įmān (II/49.9);   

  ile:  Ǿibādet (II/60.3) 

   ile:  Ǿįsānı (II/59.29) 

  ile:  iter (I/401.8) 

 İçte:  ile:  taĥķįķ (II/49.23) 

 ile: lāǿiķ (II/26.4);  fāǿidelenüv (I/159.11) 

    ile:  niǾmetlerimni (I/47.26) 

 İşaretsiz:  müǿminler (II/75.11) 

 Sonda:  ile:  ķaŧǾį (II/56.6);  rūmį (II/58.21) 

 

 Türkçe Sözcüklerde: 

 Başta:  ile:  işni (II/26.5) 

 ile:  iterler (I/510.4);  izgü (I/181.27);  içün 

(I/371.13; II/291.1);  

 Metin içün~üçün edatının yazımı bakımından farklılık göstermektedir. Birinci 

ciltte “üçün” şekli ağırlıktayken ikinci ciltte “içün” şekli ağırlıktadır. 

  ile: işden (I/134.19);  istey (II/106.23) 
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 İçte:  ile:  şiksiz (II/127.11);   ķıluvçılardur (II75.15);  

birüv (II/3.3). 

 İşaretsiz:  yidinçi (II/75.7) 

 Sonda:  ile:  ile: türli (I/510.9);  ķatı (I/510.9); daħı (I/182.21) 

 

 1.5. “o”,  “ö” ve “u”, “ü”  Ünlülerinin Yazımı 

 Türkçe Sözcüklerde: 

 Başta:  ile:  uluġ (I/48.21); ülüş (I/160.24);  üçün (I/388.11) 

 ile:  üyretdi (I/98.18);  ülüşi (I/161.14);  

ündelmiş (I/117.6); uruv (I/351.22);  ürtermiz (I/170.9) 

  ile:  ürter (I/106.1); üy (I/355.4) 

 ile:  üyniñ (I/132.17);  ölgenniñ (I/59.11); 

ülüşlenmiş (I/272.24). 

  ile:  ülüş (I/160.22);  uluġlıķ (I/202.28) 

  ile: üstün (I/161.15);  unutķan (I/296.5);  oķuġan 

(I/324.27) 

 ile:  uluġ (I/285.26) 

  ile:  uvatdurmaķ (II/448.5)  

 İçte ile:  bütünley (I/82.16);  ķurmısķa (I/173.27);  

  ile:  üstün (I/382.12) 

  ile :  burun (I/361.14); bütün (I/307.18);  ayurur 

(I/396.3);  yoķdur (I/252.4);  śon (I/252.14) 

 İşaretsiz:  bütün (I/307.19);  yürür (II/174.25) 

 Sonda: ile:  bu (I/179.7; II/17.19) 
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 ile:  ķayu (I/183.16) 

 

 1.6. b ~ p: “p” ünsüzü ile biten Türkçe sözcükler metnimizde her zaman “b” ile 

yazılmıştır. Bu da sözcüklerin sonundaki ünsüzlerin tonlulaşıp tonlulaşmadığını 

belirlemeye engel olmaktadır:  “köp” (I/213.20);  tapsañız da (I/345.11);  

 köplükleri (I/457.19);  köpisi (II/127.17);  tapmaslar (II/183.17) 

 

 1.7. “c” ve “ç” Ünsüzlerinin Yazımı 

 Yabancı Sözcüklerde:  eç (I/138.10);  hiç (II/184.24) 

 Türkçe Sözcüklerde: Türkçe “ç” ile yazılan ünsüzü göstermek için metnimizde 

“c” ve “ç” sesi kullanılmış. Fakat çoğu sözcükte “ç” ünsüzü ile gösterilmiştir.  

 Başta:  ciftlengeniñiz (I/168.5) 

 İçte:  açıķ (I/165.1);  ucmaĥķa (I/170.10);  ucmaħlarda 

(I/348.24);  ķılınaçaķ (II/190.5) 

 Sonda: boruç (I/350.6); üç (I/353.9) 

 

 1.8. t ~ d: İncelememize konu olan eserde sözcük başı /t-/ çoğunlukla 

korunmuştur. Ancak “di-” sözcüğü metnimizde /d-/ sesi ile yazılmıştır.   didi 

(I/13.27);  diyü (I/343.26; II/179.24);  dip (I/427.21; II/137.9);  tügildür 

(I/252.3);  tiley (I/253.23);  tili (I/456.20 

Söz içi /-t-/ sesi, bazı örneklerde /-t-/ bazı örneklerde ise /-d-/ şekliyle kullanılmıştır: 

 idüvçisi (II/112.15);  itilüvleri (II/113.17);  itüvçi (II/120.27); 

  

 1.9 ñ~ g/ġ: Eser  ñ>n, g,ġ ayrımında /g/ sesi yönündedir. Eserde az da olsa /ñ/ li 

genelde /g,ġ/ li şekillere rastlanmaktadır:  yanına(I/13.8) ~  yaġına 

(I/200.23);  yalġız (I/39.25);  balalarıñıznı (I/91.4) ~  balanın 

(I/161.14) ~ balalarıġıznıñ (I/161.12);   yuvıġız (I/215.3) ;  

 isiñizge (I/309.18) 
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 1.12. s ~ ś: Metnimizde s~ś yazımında da bir ikilik vardır:  śarı “-e  doğru” 

(I/76.25);  sarıdur “-e doğru” (I/111.16) 

 

 1.13. t ~ ŧ: Metinde /ŧ-/ lı örneklerin de sık kullanılması Osmanlı imlasının eser 

üzerinde etkisi olduğunu gösterir. 

 t ile:  tiymes (II/375.8-9);  tizlik (II/52.13) ;  turġan 

(II/211.24) 

 ŧ ile:  ŧuyaġı (I/61.28);  ŧoķız (I/517.9); ŧaġ (II/12.19); ŧıymadı 

(II/14.2) 

 İkili yazımlar: Türkçe sözcüklerin başında bulunan /t/ ve /ŧ/ yazılımında bir birlik 

olmadığı göze çarpmaktadır:  turġan (I/11.8);  ŧurur (I/28.15);   

ŧutuvından (I/121.22),  tutup  (I/11.13);  ŧuvġan (I/51.18; I/81.6; 

I/374.11);  ŧura turġan (I/94.14);  taşladılar (I/120.20);  

ŧaşlap (I/81.6);  tar (I/186.25);  taparġa (I/508.21);  ŧapmazsun 

(I/515.7);  ŧar (I/375.26);  tañ  (I/514.1);  ŧañ (I/514.3);  yaķtılıġınıñ 

(II/94.24);  yaķŧılıķ (II/96.1);  yurtlarını (II/151.23; II/185.19),  

yurŧını (II/151.23) 

Aynı ikilik söz sonunda da gözlenmiştir:  otķa (I/33.17);  oŧ Ǿaźābından (ateş, 

cehennem)(I/34.2) 

 

 1.14. Türkçe bir sözcük olan yassı “yatsı”nın yazımında  yassıǾ (I/112.9) “ 

Ǿ ” kullanılması metnimize ait dikkat çekici bir özelliktir. 

 

 1.15. Metnimizde renc it- birleşik fiilinin yazımda düzenli olarak isim ve fiilin 

birleştiği görülmektedir:  rencitküçi (I/471.14);  rencitmes (II/5.5). 

Aynı özellik Dr. Mehmet Vefa Nalbant’ın Karışık Dilli Kuran Tefsiri (2011: 55) adlı 

eserinde de görülmektedir.  Bunun yanı sıra nindi; şunday, munday nitek, oşandak, 



14 
 

nimerse, nirse, nikadar gibi derilme birleşme sonucu oluşan ve bitişik yazılan 

sözcüklere de rastlamak mümkündür. 

 

 1.16. İki ciltten oluşan metnimizin birinci ve ikinci ciltlerinde düzenli olarak 

farklı yazılan iki sözcük dikkati çekmektedir:  eytürler (I/12.8); eytken 

(II/3.6) ve  içün (II/3.6); üçün (I/12.16).  

 

 2. SES BİLGİSİ 

 2.1 Ünlüler 

 2.1.1 ė/i Meselesi: ‘ė’ sesi, ilk defa Köktürk harfli bazı Türkçe metinlerde 

kendine özgü bir işaretle gösterilmiştir.  Bu sesin niteliğiyle ilgili tartışmalar bugün de 

sürmektedir. “e” sesinin kullanımı Arap harfleriyle yazılan Türkçe metinlerde karmaşık 

bir hâl almıştır. Genellikle özel bir işaretle gösterilmemesi, çoğunlukla da i ile yazılması 

yüzünden bu sesin niteliğini de tarihî dönemlerdeki seyrini de bilmek mümkün 

olmamaktadır. Karahanlı Türkçesinde yazıda ortaya çıkan “ė / i” değişikliği ile ilgili 

problemler Harezm-Altın Ordu Türkçesi eserlerinde de görülmektedir. Kıpçak 

Türkçesinde de benzer durum söz konusudur (Ata, 2002: 47). Üzerinde çalıştığımız 

metin Çağatay Türkçesinin ses özelliklerine uygun olarak ‘i’ tarafındadır:  imes 

(I/28.15); iken (/28.21), itilmes (I/31.6); il+çi (I/31.15); ); işek (eşek) (I/34.18); 

tirisinden (I/34.18); kilgen (I/31.22); iski (I/143.9); isken (II/168.14); siñe (II/16.13); cir 

(yer) (II/11.21); kiñ (geniş)  (II/4.26); irken (II/4.26). 

 Bir iki sözcükte ‘e’ de ‘i’ de kullanılmaktadır:  bergeç (I/143.4); 

birmes (I/36.4).  

 

 2.1.2 Ünlü Değişmeleri: 

 2.1.2.1 Daralma: Çağatay Türkçesinde de karşılaşılan bir ses değişimi örneğidir. 

ö > ü: üyretür < ögret- (I/122.18); üt-üp < öt-  (I/133.15). 

 e-, -e- > ü-, -ü-: eb > üy+niñ < öy < ev < ew < eb (I/132.17); seb- > süy- : süy-

ünç (II/3.1).  
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 2.1.2.2 İncelme: 

 a ~ e: Tek örnekte görülmektedir: yardım > yardam > yardem (I/21.9). 

Metinlerde yardam (I/144.15) şekli de kullanılmaktadır.  

  

 2.1.2.3 Genişleme: 

 ı > a: Tek örnekte görülmektedir: yardım > yardam (I/144.15). 

 

 2.1.2.4 Yuvarlaklaşma: 

 a. e > ö: Dudak sesi sebebiyle yuvarlaklaşma söz konusudur: töpelerinden 

(I/28.14). 

 b. e > ü: Eski Uygur Türkçesi döneminde daha çok karşılaştığımız ünlü 

değişmesi bir örnekte karşımıza çıkmaktadır: ülüş < üle-ş (I/117.5). Metnimizde 

sözcüğün üleşedi (I/358.15) şekli de kullanılmıştır. 

 c. -ı- ~ -u-:  Örneği azdır. Her iki kullanımdan da bahsetmek mümkündür. yakına  

(I/472.16) > yaķun (II/427.6);  ķurı (I/477.11) > ķuruġan (I/476.13); yaşrın(II/226.11) > 

yaşrun (II/193.9);  ķıyun < ķıyın (II/392.19)  

 ç. i- ~ ı- ~ u-: Bir sözcükte her iki şekli de kullanılmaktadır: uşanmaslar 

(I/253.3); ışanurlar (I/11.15) 

 d. i > ü: üçün >içün (I/116.15). Eserin özellikle 2. cildinde içün (II/75.13) 

şeklinde kullanımlar sık görülmektedir.  

 bit-üv  >büt-üv  (II/426.9) 

  

 2.1.3 Ünlü Türemeleri 

 2.1.3.1 Sözcük Başı Ünsüz Olan Sözcüklerin Önündeki Türemeler: Yabancı 

dillerden alınan ve ilk iki sesi ünsüz olan sözcüklerde başta ünlü türemesi olmaktadır: 

ısŧaķan < stekan (Rs “bardak”) (II/422.15)  

 2.1.3.2 Çift Ünsüzle Biten Sözcüklerin Son Hecesindeki Türemeler: Genellikle 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde karşımıza çıkan bu durum aslında bir ünlü düşmesi 

hadisesidir. (Deny, 1995: 96–114). Bu ses değişikliğinin Kıpçak lehçeleri ile diğer Türk 

lehçeleri arasında ayırt edici bir özellik olabileceği de dile getirilmiştir (Nalbant 2009).  

 boruç < borç (I/350.6). türük < türk  (II/123.16) 
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 2.1.3.3 Son Sesteki Türemeler:  Genellikle uzun ünlüyü gösteren bu türemeler fiil 

kök ve gövdelerinden sonra görülmektedir (Tekin, 2000: 64). Metnimizde bu türemeye 

bir örnek vardır: sor- ~ sora-  allahdan sora-ġız (I/131.10). 

 

 2.1.4 Ünlü Birleşmesi 

 Bu ses hadisesinin örneği oldukça az sözcükte bulunmaktadır: niçe ök > niçük 

alar siniñ naśįĥatiñni işitsünler (I/473.10); ni+çe ök (II/23.11) > niçük minim içün ir 

bala bolsun; ni + te  ök > nitek (I/208.4); süyükli > süklü ( II/172.3); çıķmaslar mı eken 
> çıķmaslar miken (II/192.11) 

 

 2.1.5 Ünlü Düşmesi: 

 Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi: avruvı < avır-uv+ı (I/12.15); ayrulduķıñız < 

ayır-u-l-duķ+ıñız (II/4.21); evrildi < *ev-i-r-i-l-di (II/12.10); yaħşı+lıķ (yaķ-ış-ı>yaħşı); 

(I/11.3); böyledi < böyle i-di (II/195.21). 

 

 2.1.6 Ünlü Uyumu: 

 2.1.6.1 Kalınlık İncelik Uyumu 

Çağatay Türkçesinin asli sözcüklerinde kalınlık-incelik uyumu, tamamen 

korunmuştur. 

 Arapça ve Farsçadan alınmış sözcüklerde, kalın ünlülü veya ince ünlülü eklerin 

daha doğrusu ġ/ķ veya g/k içeren sözcüklerin kullanılışı, Çağatay Türkçesinin asli 

sözcüklerindekinden farklıdır: istidlāl+ge (I/13.1), taķvālik (I/25.17). i veya į içeren 

yabancı sözcüklerin tamamının, tercihen, kalın ünlülü ekler almaları, genel bir 

kanundur. (Eckmann 1988: 12)  žālimraķ (I/45.7). 

 Kalınlık incelik uyumu Türkçe sözcüklerde daha sağlamdır. Uyumsuzluklar 

daha az sözcükte karşımıza çıkmaktadır: miñe+ġına (I/34.23); uc-maħ+ge (I/33.11). 

 

 2.1.6.2 Düzlük Yuvarlaklık Uyumu 

 2.1.6.2.1 Sözcük Köklerinde: 

Çağatay Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumu tam gelişmiş değildir; bu 

yüzden, ek ve yardımcı ünlülerin hepsi, bu uyumdan aynı derecede etkilenmemişlerdir: 

tanu-ġan (I/31.27); mālunı (I/104.1); ķoylar+um+a (I/35.8). 

 Bu dönemde kullanılan bazı sözcüklerin uyuma girmemesi sürekli bir hâl 

alırken, bazılarının da uyumlu ve uyumsuz hâllerinin karışık kullanıldığı görülmektedir. 
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Bu sözcükler şunlardır:  izgi (I/284.11); izgü (I/284.12); ķurı (I/477.11); ķuruġan 

(I/476.13); yaşrın (II/226.11); yaşrun (II/193.9); altunçıları (II/7.7); zeytün (II/10.1); 

kayusı (II/ 3.15). 

 

 2.1.6.2.2 Eklerde:  

 2.1.6.2.2.1 Eklendikleri Sözcük Kökünün Ünlüsüyle Uyuma Girmeyen Yuvarlak 

Ünlülü Ekler: 

 2.1.6.2.2.1.1 -DUr- : Ettirgenlik eki [–DUr-]  geldiği sözcüğe yuvarlak ünlülü 

olarak eklenmekte, düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmemektedir: eylen-dür-ürmiz 

(II/5.11); siz-dür-mesün (II/6.3.); art-dur-mav (I/65.7); in-dür-üldi (I/67.13). 

 2.1.6.2.2.1.2 [–Ur-]: Bu ek de uyum dışında kalan eklerdendir: kit-ür-mes-ler 

(I/12.1); seg-ür-üp (I/15.13); bit-ür-geç (II/171.21); śavurdı (II/16.17). 

 2.1.6.2.2.1.3 [–GUz-]: : Düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeyen en sık 

karşılaştığımız eklerdendir: tir-güz-üvi (I/63.7); kiy-güz-dük (II/76.6); tir-güz-e 

(I/330.28) yat-ķuz-up (II/16.26). 

 2.1.6.2.2.1.4 [-DUK]: Uyum dışında kalan ve sık kullanılan eklerdendir: yardem 

it-dük+leri (I/24.22). 

 2.1.6.2.2.1.5 [-GUçI]: Sık kullanılan bir ektir. Uyuma giren örneği yoktur. İki 

ünlüsünden birincisinin yuvarlak ikincisinin düz olması bile onu uyum dışı da 

bırakmaktadır: yuķusını yuķla-ġuçı+lar  (I/287.28); töşe-güçi+dür (II/5.12) tüşin-güçi 

(II/6.10); yaraŧ-ķuçı+dur (I/269.4);  bat- ķuçı (II/11.21). 

 2.1.6.2.2.1.6 [-GU]: Üzerinde çalıştığımız eserde çok az kullanılmaktadır ve 

daima yuvarlak ünlülü bir ektir. bil-gü+li (I/66.8);  

 2.1.6.2.2.1.7 [-Ur+]: Örneklerin neredeyse tamamı yuvarlak ünlülüdür: ķaytar-

ur+ġa (II/233.28). 

 2.1.6.2.2.1.8 [-Uv]: çıġar-uv (II/101.22); işit-üv (II/176.27); kir-üv (I/426.25); 

bir-üv (II/3.3). 

 2.1.6.2.2.1.9 [-sUn]: 3. Teklik şahıs emir eki her zaman yuvarlak ünlülüdür:  

soraş-sun (II/5.19); tabmas-sun (II/5.8); ötme-sün (II/9.19); sizdirme-sün (II/6.3); kör-ü-

n-mesün (II/171.8). 

 2.1.6.2.2.1.10 [-DUr]: Bildirme eki de sürekli yuvarlak ünlülü olarak karşımıza 

çıkmaktadır: bilgüçi+dür (I/336.22); küfrlik+dür (I/80.16); bar+dur (II/76.21). 
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 2.1.6.2.2.1.11 [-GUn]: Uyum dışı bir ektir. En çok kullanılan sözcük “azgun”dur: 

az-ġun+lıķnı (II/223.3). 

 2.1.6.2.2.1.12 [-UK]: Uyum dışı eklerdendir: art-uķ (II/246.29); tir-ük+ni 

(I/118.8); tiş-ük+siz (II/130. 

 2.1.6.2.2.1.13 [+GUr-]: Düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeyen eklerdendir. 

Örneği azdır: ķıç+ķur-ışurlar (II/14.10). 

 2.1.6.2.2.1.14 [+UK-]: Uyum dışı bir ektir: kiç+ük-türüv (II/61.26).   

 2.1.6.2.2.1.15 [-UK-]: Ekin tespit edebildiğimiz bütün örnekleri yuvarlak ünlülü 

olarak karşımıza çıkmaktadır: ķız-uķ-dılar (I/120.16); aş-uķ-dılar (I/151.17); aş-uġ-up 

(I/425.12). 

 2.1.6.2.2.2 Eklendikleri Sözcük Kökünün Ünlüsüyle Uyuma Girmeyen Düz-Dar 

veya Yuvarlak  Ünlülü Ekler: 

 2.1.6.2.2.2.1 III. Teklik Şahıs İyelik Eki [+sI; +I]: Bu iyelik eki her zaman düz 

ünlülüdür ve düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmez: ķayu+sı (I/81.20); artuġ+ı+nı 

(I/83.3); uluġ+sı (II/88.3); küç+i (II/205.17); śuv+ı (II/207.9). 

 +I 3. teklik şahıs iyelik eki bazen uyuma girse de bazı örnekler uyum dışı olarak 

kullanılmaktadır: küç+i yitküçidür (I/15.3).  

 Birkaç örnekte de tam tersine düz ünlülü olması gereken ek yuvarlak ünlülü 

olarak kullanılmıştır: balalar+u+nı (II/4.8); yurtlar+u+nı (II/4.8); haller+ü+ni (II/6.10). 

 2.1.6.2.2.2.2 I. Çokluk Şahıs İyelik Eki [+ImIz / +UmIz]: Ekin ikinci ünlüsü her 

zaman düzdür: ķul+ımız+ga (II/16.2); ķılınuv+ımız+nıñ  (I/29.23); üyretdük+imiz 

(I/434.23); oķuv+umız (I/62.23). 

 2.1.6.2.2.2.3 II. Çokluk Şahıs İyelik Eki [+UñIz / +uġuz]: Örneklerin çoğunda 

ekin ilk ünlüsü uyuma girerken ikinci ünlüsü düz ünlülü olarak kalmaktadır. Üzerinde 

çalıştığımız metinde çok az örnekte ikinci ünlünün de yuvarlak ünlülü olduğu 

görülmektedir: eytüv+üñiz (I/23.17);  orn+uġuz+dan (I/19.1)  

 2.1.6.2.2.2.4 Yükleme Hâli Eki [+nI]: Bu hâl ekinin ünlüsü her zaman düzdür: 

yaśduķ+nı astķa töşeseñ (I/15.15); ħalķ+nı ıślāĥ ķılamız (I/12.20); ümmetler+ni helāk 

ķıluvda (II/79.9). 

 2.1.6.2.2.2.5 İlgi Hâli Eki [+nIñ]: Ekin ünlüsü daima düz ünlülüdür: zelįħa+nıñ 

(I/426.27); alar+nıñ (I/427.4); özi+niñ (II/2.13); biz+niñ (II/3.21); şu+nıñ (II/4.8); 

kün+niñ (II/5.22). 

 2.1.6.2.2.2.6 Öğrenilen Geçmiş Zaman [+mIş]: Eki her zaman düz ünlülüdür: 

indürül-miş+dür (I/63.28); farż bol- mış (I/160.24). 
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 2.1.6.2.2.2.7 Sıfat-Fiil Eki [+mIş]: Eki her zaman düz ünlülüdür:  könül-miş  

(I/26.27); ķatışdurul-mış (I/33.1). 

 2.1.6.2.2.2.8 Emir II. Çokluk Şahıs Eki  [+UñIz/+ñIz/+uġuz]: İlk ünlüsü düz-dar 

veya yuvarlak olabilmektedir: döndür-üñiz (I/44.6); kitür-üñiz (I/12.24); śarf ķıl-uñız 

(I/104.27); oķu-ñız  (I/30.10). Eserimizde bir örnekte yuvarlak ünlülü şekil 

görülmektedir: ķıl-uġuz (I/30.7) 

 2.1.6.2.2.2.9  İsimden İsim Yapma Eki  [+lI]: Karışık kullanımı olmakla beraber 

ekin düz ünlülü kullanımı daha yaygındır. 

Düz ünlülü örnekler: yük+li (I/121.15); bilgü+li (I/66.8) 

 Yuvarlak ünlülü örnekler: Çok az örnekte de olsa ekin yuvarlak ünlülü şekli 

kullanılmaktadır: küç+lü+ler (I/496.24); tür+lü+si (II/385.17). 

 Karışık ünlülü örnekler: türlisi (II/385.18); tür+lü-tür+li (II/127.5);.  

 2.1.6.2.2.2.10 İsimden İsim Yapma Eki  [+lIK]: Uyuma giren örnekleri daha 

fazla olmakla birlikte bazen uyum dışı örneklerine de rastlanmaktadır. 

 Düz ünlülü ekler: azġun+lıķ+ġa (II/148.21); ĥor+lıķ (I/136.23). 

 Yuvarlak ünlülü ekler: Ekin ünlüsünün yuvarlak ünlülü olarak da kullanıldığı 

görülmektedir:   yavız+luķ+ından (II.2.7); bar+luġ+una (II/112.21); ķaran+ġu+luġ+ı 

 2.1.6.2.2.2.11  Fiilden Fiil Yapma Eki  [-(I)l-]: Edilgenlik ekinin bağlantı ünlüsü 

birçok örnekte uyumlu bir kullanım sergilerken bazı örneklerde uyum dışında 

kalmaktadır: yar-ul-up (I/28.11); iñdür-ül-gen (I/32.13); diy-ül-se (I/32.13). 

 2.1.6.2.2.2.12  İsimden İsim Yapma Eki  [+InçI+]: Sıra sayı sıfatları yapan ekin 

ilk ünlüsü yuvarlak olabilmekteyken ikinci ünlüsü daima düz ünlülüdür: dört+ inçisi 

(II/7.5); onunçısı (I/114.17); öç+ünçi (II/7.17). 

 2.1.6.2.2.2.13  Görülen Geçmiş Zaman Eki [-DI]: Düzlük-yuvarlaklık ve kalınlık-

incelik uyumuna çoğunlukla uyan ek, bazen yuvarlak ünlülü sözcük köküne düz ünlülü; 

düz ünlülü sözcüğe yuvarlak ünlülü olarak da ekleşmektedir:  

 Düz ünlülü ekler: tut-dı (II/32.2); ķoy- dı (I/13.21); köç-di (I/27.20); öt-di 

(I/46.11) 

 Yuvarlak ünlülü ekler: ayur-du+ķ (I/385.6); tap-du+ķ (I/393.6); al-du+ķ 

(I/30.14); it–dü+k (I/338.13); ötker-dü+k (I/395.9); eyt-dü+k (I/30.14). 

 2.1.6.2.2.2.14  İsimden İsim Yapma Eki  [+çI]: Ek “–uv” fiilden isim yapma 

ekine geldiğinde düzlük yuvarlaklık uyumunu bozmaktadır: könül-üv+çi (I/13.17); oŧ 

yaġ-uv+çı (I/13.9); ķıl-uv+çı (I/19.6); it-üv+çi (I/22.25) 
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 2.1.6.2.2.2.15  İsim-Fiil Eki [-I/Uş]: Ekin ünlü uyumlarına da giren bütün 

şekilleri kullanılmasına rağmen bazen uyumsuz bir şekilde sözcük köküne 

eklenmektedir: śoġ-ış (II/170.20); tiy-üş+li (II/256.13); tiy-üş (I/79.18). 

 2.1.6.2.2.2.16 Fiilden İsim Yapma Eki [-I/Um]: Fazla örneği olmayan ek, her 

zaman uyuma girmez. Bazen düz bazen yuvarlak ünlülüdür. öl-im (I/23.2); öl-üm+ni 

(I/33.12). 

 2.1.6.2.2.2.17 Zarf-Fiil Eki  [-up+]: Ek yuvarlak ünlülü olarak kullanılmaktadır:  

mįrāŝ   it-üp (II/75.26); añlat-up+ (I/12.9); ĥareketlen-üp (I/14.9) 

 2.1.6.2.2.2.18 Fiilden İsim Yapma Eki [-Uv]: Ek düz ünlülü sözcüklere yuvarlak 

ünlülü olarak gelmektedir:  kit-üv+i (I/81.25); siñir-üv (I/81.29); ķıl-uv-ıñız (I/82.24); 

sat-uv (I/83.5) 

 

 2.2 Ünsüzler ve Ünsüz Değişmeleri 

 2.2.1 /b/ Ünsüzü: 

 2.2.1.1 Sözcük başında: 

 Üzerinde çalıştığımız eserde bol- fiilinin bazen bol- bazen de ol- şeklinde 

kullanıldığı, başındaki ünsüzün bazı örneklerde korunurken bazı örneklerde düştüğü 

görülmektedir. Kullanım sıklığı bakımından bol- şekli daha fazladır. Bu durum 

metnimizin Müşterek Orta Asya Türkçesi tarafında olduğunu göstermektedir: boluv 

(II/2.11); ġāfil bolur (II/62.6); köp boldı (II/101.7); bolġanlıķı (I/359.26); āgāh bolıñız 

(I/390.26); köp bolsun (I/448.8-9); bolġanġa (II/384.9);  olġan (I/219.26); olsa 

(I/221.12); olsun (I/338.27); āgāh olıñız (I/389.16); oluvı (I/403.8); az olsun (I/448.8-9); 

olduġını (I/475.15); olduķından (I/501.20); olġan (II/8.17); ola (II/79.22); olan 

(II/384.9). 

 2.2.1.2 b- > m- : 

 Metnimizdeki başta görülen ünsüz değişmelerinden biridir. b- sesleri m- ye 

dönüşmüştür: moyınçaġı (<boyun) (I/175.10); mindiler (<bin-) (II/234.5). 

 I. teklik şahıs zamiri metnimizde ‘min/men’ şeklinde kullanılmaktadır. “b-“li 

şekli bulunmamaktadır: miñe (II/9.27); menim (II/11.10); minden (II/16.12); minim 

(II/149.27).  

 İşaret zamiri bu’nun mu’lu şekilleri de kullanılmaktadır. b-’li şekiller yalın 

hâlde, m-’li şekiller de çekimli örneklerde karşımıza çıkmaktadır: munıñ (II/4.1.); 

mundan (II/8.6); munday  (II/58.7); munı  (II/145.21); bul (II/1.9); bu (II/1.15); bularġa 

(II/5.13).  
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 Diğer sözcüklerde görülen b- >m- değişmesi örnekleri şunlardır: 

moyınçaġı<boyun (I/175.10); minerge < bin-  (I/254.24); mengü < bengü (II/3.3); miñ ~ 

biñ (II/9.1); muñsız < buñ (II/33.28).  

 Yabancı kökenli bir sözcükte de b- > m- değişikliğine rastlanmıştır: buzraķ 

‘mızraķ’ (II/140.25). 

 2.2.1.3 b- > v-  

 Metnimizde belli sözcüklerde hem b-‘li hem de v-‘li şekillere rastlanmaktadır. b-

‘yi koruyan şekiller daha fazladır. Bu karışık kullanım, üzerinde çalıştığımız eserin 

karışık dilliliğine bir örnek teşkil etmektedir.  birilmegen (I/49.11); birilmiş (I/51.8); 

berüp (II/151.12); biredür (II/11.6) birüv (II/3.3) ~ virse(I/514.27); virmiş (II/383.15); 

virmeñiz (II/389.23); bar (I/14.24). 

 2.2.1.3.1 Sözcük içi ve sonunda: 

 -b- : Sözcük içinde –b-’nin korunduğu örnekler de vardır. Bu sözcüklerde de 

karışık dillilik söz konusudur: yalbarmadı (I/185.3); yalvardılar (II/81.27).  

 Bir sözcükte –b- sesi, sözcük içinde Eski Türkçedeki şekliyle kullanılmaktadır: 

öbke (II/182.10). 

 -b /-b- > -v / -v- > -y / -y:   

 üy < öy < ew < ev < eb:  üy+niñ (I/132.17). 

 Bir sözcük hem –b-‘li şekli hem de –v-‘li şekli ile metinlerde yer almaktadır: 

yalbarmadı (I/185.3); yalbarursız (I/485.16); yalbarġan (II/151.20); yalvarup (II/450.2); 

yalvara (II/420.16);  yalvardılar (I/397.4); yalvardı (I/422.21).  

 süy- < söy- < sew- < sev- < seb-: seb- > süy- : süy-ünç (II/3.1).  

 -b > (-w) > -v > ø:  su < suv < suw < sub. İki şekli de (suv / su) kullanılmaktadır: 

suv+ı (II/77.30);  su+larnı (I/142.8). 

 2.2.1.4 b- > p- 

 Sözcük başında:  b- kullanımı daha yaygındır: barmaķların (I/14.5), barmaķ 

(I/138.24); bik < berk (II/14.30). 

 Bir iki örnekte p-‘li şekiller de görülmektedir: pıçaķını (I/426.14); pişirüvçi 

(I/427.13). 

 Sözcük içinde: -p- korunmuştur: tapşırılmaķ (I/ 11.4); tapduķ (I/60.23).  

 Bazı örneklerde iki ünlü arasında kalan –p-‘ler –b- olarak kullanılmaktadır: 

yipini (I/17.6), tapınuvçılar (I/24.22); töpe ~ tepe (I/15.10). 
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 2.2.2 -d- > -y- 

 2.2.2.1 -d- > - ( đ) - > -y- 

 Türkçedeki lehçelerin ayrımını da gösteren bu ses önemli ölçütlerden biridir. 

Metnimizdeki örnekler –d- sesinin –y-’ye  doğru gelişimini tamamladığı örneklerdir. 

iyesi (<idi) (II/212.19); ķuyunıñ (<kuyı < ķuđı ) (I/422.4) 

 

 2.2.3 /G/ Ünsüzü: 

 2.2.3.1 Tek heceli sözcüklerin sonundaki –ġ sesi bazı örneklerde korunurken; 

bazılarında –v’ ye dönmüştür.  

 ŧaġ  (II/335.7); taġda (II/3.20); tav (I/75.26); yaġdur (I/413.19);  yavar (II/95.24);  

 2.2.3.2 Birden Fazla Heceli Sözcüklerin İçinde  

 2.2.3.2.1 /-G-/ sesi korunmuştur: kilgençe (II/409.29); izgüliklerge (I/55.7); 

iyergençilik (I/80.9). 

 2.2.3.2.2 -G- > -w-, (-v-) : Bu ses değişiminde v’ye kadar gelen sözcüklerin w’li 

şekilleri yoktur. Fakat metnimizin en karakteristik özelliklerinden biri hem –g- hem de –

v-‘li şekillerin neredeyse aynı sıklıkta kullanılmasıdır. Burada, bu ses değişimlerinden 

de hareketle Çağatay Türkçesi hâkimiyetindeki metne Kıpçak ağızlarının sızdığını 

düşünebiliriz.  

 -G- ve –v-‘li şekillerin karışık olarak kullanıldığı görülmektedir: sora-v  

(<soraġ); sora-ġ+çı (II/14.10); avırlıķlar< (<awır < aġır); aġır (I/230.17); (I/79.8); 

yaġdur  (II/160.10); yaġmurını (II/106.5); > yavaçaķ (< yaġ-) (II/175.13); tav (< taġ+) 
(I/406.23); taġlar (II/32.24); ŧoġuvda (I/469.11)< tuvġan (<toġ-) (I/51.18); bav (< baġ-)  
(II/282.29); birev (<~ birew ~ biregü) (I/36.27); śavup (< saġ-) (II/67.24); buzavnı 

(<buzaw < buzaġu) (I/19.27). 

 2.2.3.2.3 -G-, -G > -y-, -y: cıyġanı  (< yıġ- ) (I/55.8); şunday (<şundaġ) “öyle” 

(I/55.21); iyilmediler (< igilmediler) (I/144.4); śoyuķ (<sovuk < soġuk) (I/328.9); 

śıyınamun (< śıġın-) (II/450.28) 

 2.2.3.2.4 –ġ- ~ -ħ-: daġı (II/43.3)   daħı (I/51.10; I/379.11) 

 2.2.3.3 Birden Fazla Heceli Sözcüklerin Sonunda 

 2.2.3.3.1 /–ġ/ sesi korunmuştur: oyaġlar (II/5.9). 

2.2.3.3.2 –ġ > ø: ķurı (<ķuruġ) (I/477.11);   ķatı+raġına (<ķatıġ) (I/31.3); 

śarı+dur (<sarıġ) (I/26.17). 
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 2.2.3.4 Ek Başında /G/ 

 /G/, ek başında genellikle korunmaktadır. Bazen de Batı (Oğuz) Türkçesinde 

olduğu gibi düşmektedir. Bu değişik kullanışlar bazı eklerde çift şekillerin ortaya 

çıkmasına da sebep olmuştur. 

 2.2.3.4.1. /-GAn/  >  /-An/: Genellikle /-GAn/ şekli kullanılmaktadır. Çok az 

örnekte /-An/ şekli görülmektedir. 

 /-GAn/’lı örnekler: bol-ġan (II/85.19); ķıl-ġan (II/85.25); kitür-gen (II/328.18) 

/-An/’ lı örnekler: ol-an (II/384.9); yurŧlandur-an (I/71.26); turuş-an (II/274.14).  

2.2.3.4.2 /-GUçI/ ~ /-ĶUçI/~ /-UçI/ 

 /-GUçI/ ~ /-ĶUçI/’ lı örnekler: yarlıķaġuçıdur II/14.21); ķalġuçı (II/31.20); 

bilgüçidür (II/71.6); bat-ķuçı (II/11.21); yitküçidür (II/63.10). 

 /-UçI/’ lı örnekler: Örneği azdır. yaġuçı (< yaġ-ġuçı) (I/13.19) 

 2.2.3.4.3 /-GArI/U/> /-Ar/ 

 Sadece iki örnekte görülmektedir: muñar (<mu+n+ġaru) (II175.17); añar 

(<a+n+ġaru)(II/330.9) 

 2.2.3.5 Ek Sonunda: 

 2.2.3.5.1 İsimden sıfat yapma eki olan /-lIG/ > /-lI/, /-lU/: irk+li (II/71.15); 

Ǿaķl+lı (II/81.9); ķut+lı (I/421.22); ĥürmet+lü (I/438.21). 

 

 2.2.4 /ķ/ ~ /k/ Ünsüzleri 

 2.2.4.1 Sözcük Başında: 

 Başta “k- / ķ-”lar korunmaktadır: kirgeç (II/15.6); kitürselerçi (II/4.16); körseñ 

(II/4.28); köllerde (I/469.6); kibi (I/24.27); kirek (I/15.15); kilse (I/19.17); ķılġaç 

(I/269.24); ķarasun (II/5.29); ķaytaçak (I/270.3).  

 2.2.4.2 Sözcük ve Eklerin Sonunda:  

 /k / ķ/ sesi bazı sözcüklerde /g / ġ / sesine dönüşmekte böylece bazı sözcüklerde 

ikili şekiller de ortaya çıkmaktadır: tamuķ > tamuġ (I/11.15); ĥırś+lıķ+ı  (I/33.28); 

sökseñiz (I/269.29); ~ sökmeñiz (I/269.28).  

 2.2.4.3 Ek Başında:  

 Ek başında hem ķ / k hem de  g / ġ  sesleri kullanılmakta ve karışıklık arz 

etmektedir: yoķ+ġa (< yoķ+ķa) (I/270.13);  yoluķ-ġan (I/148.19); ķılmasızlıķ+ġa 

(I/151.16); ĥaķlıķ+ķa (I/51.13); çıķ-ķannıñ (I/23.13). 

2.2.4.4 Sözcük İçinde: 

 a. Korunur: ĥırślıķ+ı (I/33.28); bol-duķ+ı (I/34.18).  
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 b. -ķ- / -ġ-; -k-/ -g-:  İki ünlü arasında sedalaşır: aġ-ar (I/16.8); tirikligine 

(I/33.28); farżlıġı (I/38.20); sögerler (I/269.29). 

 c. -ķ- / -ħ-:  oħşaġuçı (<o ķşa-) (I/47.8); yaħşı (<yaķşı) (I/60.11)   

 

 2.2.5 /t/ Ünsüzü 

 2.2.5.1 Sözcük başında: t- > d-  

 Bazı sözlerde t- > d- değişmesi görülmektedir. Çağatay Türkçesi ile kaleme 

alınan eserde başta t- sesinin korunduğu örneklerin sayısı oldukça fazladır. Fakat sözcük 

başında d- sesine dönen örneklerin sayısı da az değildir. Karışık dilliliğin bir özelliği 

olan bu durum, eserdeki diğer örneklerle beraber kararımızı da pekiştiren ses 

değişmelerinden biridir.  Söz başında t- sesinin d- sesine gelişmesi Oğuz Türkçesi’nin 

bir özelliğidir: ti- ~ di-; tügil (II/25.19) ~ degil (II/407.7).  

 Sözcük başında t- sesini koruyan örnekler: tilese (I/277.8); tıñlama (II/422.27);  

tügil (II/25.19); tirükliginden (II/163.13); tirekden (II/165.20); til (II/171.23); töşek 

(I/293.27). 

 Çok az örnekte de t- > d- değişmesi görülmektedir: didi (I/279.1); dıñlaġan 

(II/329.23); degül (I/26.19); degil (II/407.7); dingizden (II/15.13). 

 2.2.5.2 Sözcük içinde: “–t–“ sesi bazen “–d–“ye dönüşürken genellikle “–t–“ 

olarak korunmaktadır.  

 –d– ‘li örnekler: idüvçi (II/112.17); idüvçi (I/296.19); idüp (/301.11). 

 –t– ‘li örnekler: itüvçi (I/297.14) itüvine (II/137.10). 

 2.2.5.3 Sözcük sonunda: “–t” sesi aynı örnekte hem “–t”li hem de “–d”li olarak 

karşımıza çıkmaktadır:  anŧ (II/409.17) ; and (II/427.14). 

 

 2.2.6 /p/ Ünsüzü 

 2.2.6.1 Sözcük içinde: 

 2.2.6.1.1 /p/ Ünsüzü 

 2.2.6.1.1.1 –p- > -f- : Her iki şekilde kullanılmakla birlikte sıklık ‘tofrak’ 

tarafındadır: toprak (II/427.8); tofrak (II/3.17);  śaf śarı+dur  (< sap sarıdur) (I/26.17). 

 2.2.6.1.1.2 p- > m-: mamıķ “pamuk”(II/36.16) 
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 2.2.7 /y/ Ünsüzü 

 2.2.7.1 Sözcük başında  

 2.2.7.1.1 y- ~ c-: Sözcük başında Kıpçak Türkçesinin c-, Oğuz Türkçesinin y- ile 

başlayan sözcükleri seçtiğini ve bunun seslik özellikler olduğunu DĮvānü Luġati’t-Türk 

adlı eserden öğreniyoruz (Atalay, 1992: I, 31). Eserimizde sözcükler hem y-‘li hem de 

c-‘li olarak görülmektedir: yanından (I/133.15); canına (I/54.14); yanına (I/133.21); 

yigitke (I/133.17); cigit (I/122.10); ciñsün/ciñilsün “yen-” (I/182.14); ciñil (I/131.5); 

yiñil (I/158.29; 169.18; 170.8); yıl (I/59.13; I/72.2) cıl (II/1.9); cün (I/476.21); 

yünleriniñ (I/490.26); yir (II/11.27); cir (II/11.20); yil (II/401.13; II/401.16); cil 

(I/104.14); cılan (I/304.9); yılan (I/152.15); yüklev (I/59.8); cükledük (II/406.10); 

caratuv (II/441.29); yaratdı (II/11.8) 

 

 2.2.8 /ç/ Ünsüzü 

 2.2.8.1 ç > ş: Bu ses değişimi bir örmekte görülmektedir: şıķķan (II/1.11). 

  

 2.2.9 /m/ Ünsüzü: 

 2.2.9.1 -m- ~ -n-: imdi (II/393.4); indi (II/392.22). 

 2.2.9.2 m->b-: Yabancı bir sözcükte bu ses değişimine rastlanmıştır: buzraķ < 

mızrāķ (II/140.25). 

 

 2.2.10 /n/ Ünsüzü 

 2.2.10.1 n > ġ : yanına(I/13.8); yaġına (I/200.23). 

  

 2.2.11 /ñ/ Ünsüzü 

 2.2.11.1 ng > ñ > y: süyek (süngek<süñek < süngük) (II/219.27)  

 2.2.11.2 ñ > g 

 yalġız (<yalñuz ) (I/39.25); balalarıġıznıñ < balalarıñıznıñ (I/161.12); yuvıġız < 

yuvıñız (I/215.3) 

 

2.2.12 Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları: 

2.2.12.1 Ünsüz Düşmesi 

2.2.12.1.1 –r- > ø: ir- > i-; birlen > bilen, berk > bik; kurtul- > kutul- 

sözcüklerinde görülmektedir. 
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ķutulurġa (II/182.4); bik < berk (II/14.20); ķart ir bilen (I/121.12); meşaķķat ile 

(I/377.5); kişi idi (I/22.28). 

2.2.12.1.2 h> ø: Metinlerde her iki şekle de rastlanmaktadır. hiç (I/139.3); eç 

(I/138.10); alķa (< halka) (II/92.9). 

2.2.12.1.3 y- > ø-: Metinde genellikle “yigit-cigit” şekli kullanılmışken bir 

sözcükte igit şekline rastlanmıştır: igit < yigit (II/432.27)  

 

2.2.12.2 Ünsüz Türemeleri 

2.2.12.2.1 y- türemesi: yipini “ip” (I/17.6); bolġanları yidi “idi”3 (I/167.14). yıraķ 

“ırak” (II/231.7). 

Yabancı dillerden alınan bir sözcükte de y- türemesine rastlanmıştır: yevropa 

(II/123.18) 

2.2.12.2.2 –y: rüsvāy (I/225.26) rüsvā (I/2); diyüvçiler (I/40.22) 

 

 2.2.12.3 Yer Değiştirme: 

 a. Sözcükler içinde ünsüzler arasında yer değiştirme: kölmek (I/92.24). 

 b. Ünlüler arasında yer değiştirme: kime < kemi “gemi” (II/.16.16). 

 c. Ünlü-ünsüz arasında yer değiştirme: yuķu < uyķu (I/287.28) (uyu-ķu> yuķu > 

yuħu) 

   

2.2.12.4 İkizleşme: 

 Bir örnekte görülmektedir: issi+likden (ısıġ>ıssı>issi)(I/35.10). 

   

  2.2.13  Ünsüz Uyumu: 

 Metnimizde ünsüz uyumunun tam olduğunu söylemek zordur. Uyumlu örnekler 

kadar uyumsuz örneklere de rastlanmaktadır. 

Uyuma girenler: yurŧ+ķa (I/274.13); kök+ke (I/274.17); yit-küçi (I/274.23); it-

ken (I/276.19); kiçik-ken (I/68.12); çıķ-ķannıñ (I/23.13); ĥaķlıķ+ķa (I/51.13). 

Uyuma girmeyenler: bāŧıllık+da (I/273.18); boluvçılıķ+dur (I/273.19); ĥaķlıķ+ġa 

(I/274.10); dört+ge (I/281.7); kiçik-gen (I/68.15). 

 

 

3 Bu örnekte /–y/ yardımcı ses de olabilir. 

                                                            



27 
 

3. ŞEKİL BİLGİSİ 

 3.1 İsim Çekim ve Hâl Ekleri 

3.1.1 Çokluk Ekleri: Metnimizde çokluk ekleri +lAr ve +der şeklinde 

görülmektedir. Kazak Türkçesinde kullanılan +der çokluk eki sadece bir örnekte tespit 

edilmiştir: naġayka+lar (I/65.14); yavız+lar mı (I/38.6); iş+ler+imizde (II/103.18); 

irişüvçi+ler (I/11.24); mülk+der (I/99.23). 

 

3.1.2 İyelik Ekleri 

3.1.2.1 I. Teklik Şahıs {+(I)m}: Ekin bağlantı ünlüsü birçok örnekte düzlük-

yuvarlaklık uyumuna uygundur:  balalar+ım (I/50.9); yoldaş+ım+a (I/70.21); 

öz+im+niñ (I-37/8); ķol+um+a (I/505.19); kördük+üm  (I/54.28); bildük+üm+den 

(I/54.29). 

Ama bazı örneklerde uyum dışı kullanımlar da görülmektedir: ķullar+um 

(I/68.16); ķoylar+um+a (I-35/8); mal+um (I/10.28); öz+üm (II/59.20). 

3.1.2.2 II. Teklik Şahıs {+(I)ñ}, {+(U)ñ}: Bu ek, metnimizde düzlük-yuvarlaklık 

ve kalınlık-incelik uyumlarına genellikle uygun olarak kullanılmaktadır:  ara+ñ+da (I/ 

38/26); kişi+ñ+ni (I/117.28); śatuvçı+ñ+a (I/109.1); cenāb+ıñ+a (I/18.4); işek+iñ+e 

(I/101.24); is+iñ+e (I/102.1); ķavm+iñ+den  (I/69.23); üy+üñ+den (I/326.24); 

yoķ+uñ+da (I/335.13).  

Uyum dışında olanlar: öz+iñ+den (I/26.26). 

3.1.2.3 III. Teklik Şahıs {+(s)I) / {+I}: Genellikle düz ünlülü olarak kullanıln 

ekin birkaç yerde yuvarlak ünlülü şekilleri de görülmektedir:  nūr+ı+n (I/13.20); 

yol+ı+na (I/11.17); śuv+ı+na  (II/349.27); til+i+nde (II/1.1); ana+sı+na  (II/18.1); 

ķıśśa+sı+na (II/7.4); birev+si+niñ (I-63/28); rabb+i+si+ne (II/22.18); iki+si+ne 

(II/43.29).  

Ekin düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymayan örnekleri de bulunmaktadır: 

māl+u+nı (II/188.18); örtü+si(II/185.29); kün+i+nde (II/350.13); üç+i+si+ne (II/7.21); 

balalar+u+nı (II/4.8); yurtlar+u+nı (II/4.8); hâller+ü+ni (II/6.10). 

Metnimizde III. şahıs iyelik ekinde ek yığılmasına da rastlanmaktadır:  

üç+i+si+ne (II/7.21); rabb+i+si+ne (II/22.18). 

3.1.2.4 I.Çokluk Şahıs {+(I)mIz} / {+(u)muz}: Metnimizde I. çokluk şahıs iyelik 

ekinin neredeyse bütün örneklerde uyumuna girdiği görülmektedir: ata+mız (I/432.18); 

balalar+ımız+dan (II/110.9);  hemme+biz (I/432.18); işler+imiz+de (II/103.18).  
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Metinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeyen az sayıda örnek de vardır: 

ķul+ımız (I/15.21); öz+imiz (I/73.26); ülüş+imiz+ni (I/76.12); tutuv+ımız+nı (I/129.4). 

Bir örnekte yuvarlak ünlülü olarak kullanıldığı görülmektedir: oķuv+umuz 

(I/62.23). 

3.1.2.5 II. Çokluk Şahıs {+(I)ñIz};{+(U)ñIz}: Bu iyelik ekinin bağlantı ünlüsü 

genellikle düz ünlülü iken bazı örneklerde de yuvarlak ünlülü olarak karşımıza 

çıkmaktadır: art+ıñız+da (I/145.13); śaķlanmaķlıķ+ıñız (I715.7); 

ħużūr+ıñız+dan(I/148.16); hemme+ñiz (I/434.2); Ǿamel+iñiz+ni (II/90.26); nerse+ñiz 

(II/91.1); rabb+iñiz (I/15.9) öz+iñiz+den (I/148.16) 

Bazı örneklerde ekin bağlantı ünlüsü yuvarlak ünlülüdür: orn+uñız+dan 

(I/23.15); iv+üñizde (II/90.22); iv+üñiz+den (I/75.16); ölüv+üñiz+den (I/23.5); 

üst+üñiz+de (I/32.24); art+uñız+ġa (II/360.6). 

Ek bazı örneklerde –(I)gIz şeklinde de görülmektedir: nerse+giz+ni (I/29.26); 

özi+giz (II/119.5); köñiller+igiz+de (II/191.17). 

3.1.2.6 III. Çokluk Şahıs {+lArI}: III. Çokluk şahıs iyelik eki {+lArI} 

şeklindedir. Çokluk şahıs için III. Teklik şahıs eki de kullanılmaktadır:  ķapçıķ+ları+nda 

(I-62/24); ķul+ları+ndan  (I/476.2); ilçi+leri (I-37/23); bereket+leri (I/501.9). 

Bazı örneklerde ekin ünlüsünün yuvarlaklaştığı görülür: orın+laru+nı (I-40/5); 

ħilāflıķ+laru+nı (I/51.14); altun+laru kümiş+lerü (I/441.18); baǾżılaru (II/417.13). 

 

3.1.3 Hâl Ekleri 

3.1.3.1 Yalın Hâl: Yalın hâl eksizdir. 

3.1.3.2 İlgi Hâli {+Iñ}, {+nIñ}, {+Im}: Metnimizde genellikle {+nIñ} ve daha az 

da {+Iñ} şekli kullanılır.  bizniñ (I/15.20); siz+niñ (I/13.9); birevsi+niñ (I-63/28); sin+iñ 

(II.11.7); münāfıķlar+nıñ (I/13.5); allah+nıñ (II/179.13); (ondan) bir+niñ (I/39.4);  

Batı Türkçesinin bir özelliği olarak –im ilgi hâli ekinin kullanımına da 

rastlanmaktadır: min+im (şunday niǾmetlerimni) (I/47.26); min+im (I/156.9). 

İlgi hâli eki “ki” aitlik ekinden önce geldiğinde sonundaki “ñ” sesi düşer: 

teǾālānikidür (II/389.224-25) 

3.1.3.3 Yükleme Hâli {+n}, {+nI},{+dI} {+I}: Yükleme hâli ekinin kullanımı, 

karışıklık arz ermektedir.  

Metnimizde bu hâl genellikle {+nI} eki ile karşılanmaktadır: bulutlar+nı 

(I/14.8); kıbtį+ni (I-37/6); kökler+ni ve yirler+ni (I/379.16); siz+ni (II/6.7). Ekin ünsüz 
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uyumu ile ilgili olarak ortaya çıkan şekli olan {+dI} eki de kullanılır: biz+di (I/18.27); 

biz+di (II/19.23). 

İyelik ekli isimlerden sonra {+n}: taġ+ı+n (I/25.5); ara+sı+n (I/25.10), din+i+n 

(I/26.24); āyet+i+n (I/117.11); śaffet+i+n (I/12.5).  

Bazı sözcüklerde ekin Batı Türkçesinde kullanılan{+I} şekli karşımıza 

çıkmaktadır: sözim+i (I/120.3); ħalķ+ı (II/107.17); min+i (I/145.14); bular+ı (II/182.7). 

3.1.3.4 Yönelme Hâli {+GA}, {+A}, {+ñA}: Yönelme hâli eki metnimizde: 

a. {+GA} şeklinde kullanılmaktadır: yol+ġa (I/10.13); ķulımız+ġa (II/16.2);  

ķurb+ġa(I/39.25); evvelgi+ge (I/502.13); yamanlıķ+ķa (I/11.3); nefs+ke (I/39.25); 

rast+ķa (II/177.9); śoġış+ķa (I/106.17).  

b. III. Teklik ve çokluk şahıs eklerinden sonra eklenen yönelme hâlinin zamir 

n’si ile birleşmesinden ortaya çıkan {+ñA} eki: baķça+ñ+a (II/11.12); si+ñe (I/10.11); 

özi+ ñe (I/34.21);  

c. İyelik eklerinden sonra {+A} eki: ķoylarum+a (I35/8); yol+ı+n+a (I/10.13); 

öz+i+n+e (II/173.4); Ǿaźāb+ı+n+a (II/173.19); allah+ıñız+a (II/381.26). 

Metnimizde daha az örnekte yönelme hâli ekinin bağlandığı sözcükteki ünsüz ile 

ekin ünsüzü arasında sedâ bakımından uyum bulunmayan örnekler içerdiği de görülür: 

ĥaķlıķ+ġa (II/5.6); ĥesāb+ķa (II/18.11); dāvud+ķa (II/58.8). 

Bazı örnekler de kalınlık-incelik uyumuna aykırıdır: teǾālā+ge (I/12.8); 

Ǿaleyhi’s-selāmge (I/18.9); ĥayvān+ge (I/61.27); ķaysı+ke (I/87.28); ŧālūt+ke (I/96.21).  

3.1.3.5 Bulunma Hâli {+DA}: Metnimizde bulunma hâli eki {+DA} şeklindedir. 

Ek, genellikle ünsüz uyumu dışına çıkan örneklere sahiptir. Sadece bir sözcük birkaç 

yerdeki kullanışıyla ünsüz uyumuna girmektedir: ķapçıķların+da (I-62/24); çuķur+da 

(II/5.26); başkalar+da (I/11.13); irte+de (II/23.22); düristlik+te (I/153.6). 

Birçok örnekte ünsüz uyumu yokken bazı örneklerde de kalınlık-incelik uyumu 

bozulabilmektedir: śoġış+da (I/98.7); vaķt+de (I/177.13); tös+de (I/16.14); ķıyāmet+de 

(I/17.13); ĥaķlıķ+da (I/13.1); yaŧķılıķ+da (I/14.23); şik+de (I/15.20); kileçek+de 

(I/43.25). 

3.1.3.6 Ayrılma Hâli {+dAn}: Eserde Oğuz grubu Türk lehçelerinde kullanılan 

{+dAn} eki de yer almaktadır. Ekin ünsüz uyumuna girmediği için sedasız şekilleri de 

yoktur: issilik+den (I/35.10); ornın+dan (I/321.11); ciñin+den (II/24.13); Ǿarż+dan 

(II/196.3); siz+den (ķuśūrıñıznı) (I/145.17) Ǿaķlsızlıķ+dan (I/21.8); töşelgenlik+den 

(I/15.14); çik+den (I/13.12). 
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3.1.3.7 Eşitlik Hâli {+çA}, {+day}, {+daķ}, {+dayın}: Eşitlik hâli iki ayrı 

yapıyla karşılanmaktadır. 

a. /+çA/ ‘lı örnekler: kirisin+çe (I-64/2), müselmānlar+ça (I/20.15); başķa+ça 

(I/207.1); evvelgi+çe (I/305.9); boyın+ça (II/7.26); tiyüşin+çe (I/13.24). 

b. teg> day, dey; daķ; -dayın şeklinde bir gelişme izleyen ek de eserimizde 

sıklıkla kullanılmaktadır. Ekin ‘–day’ şeklinin sıklık oranı daha fazladır.  

/+day/’lı örnekler: Sadece üç sözcükte kullanılmaktadır: şun+day (I/10.13); 

munday (I/27.10); anday (I/140.17). 

/+daķ/’lı örnekler: Bir örnekte görülmektedir: oşan+daķ (I/276.29).  

/+dayın/’lı örnekler: Bir örnekte görülmektedir: şun+dayın (II/9.16).  

3.1.3.8 Yön Hâli {+rA},{+ñar}, {+eri}: Yön hâli için birkaç farklı ek 

kullanılmaktadır.  

a. /+rA/: üst+re (I/24.5), śoñ+ra (I/40.17). 

b. /+ñar/: buñar < bu+n+ġaru (II/23.10); muñar < mu+n+ġaru (II/175.17).  

c. /+eri/: üz+eri+ndedür (I/11.23).  

3.1.3.9 Vasıta Hâli : Vasıta hâli genellikle ‘birlen, bilen, birle, ilen, ile’ edatları 

ile yapılmaktadır. cevābı birlen (I/19.20); ķart ir bilen (I/121.12); ķıluvçılar birle 

(I/20.12); peyġamberi ilen (I/31.27), ķanaŧı ile (I/413.6).  

3.1.4 Aitlik Eki {+GI}: Eserde sadece sedalı ünsüzle başlayan şekilleri vardır. 

Kullanıldığı sözlere ait olma anlamı vermektedir. ucmaħda+ġı (I-40/5); dünyāda+ġı 

(II/29.15); evvel+gi+ge (I-58/28); evvel+gi maǾnāġa (I/34/16). 

3.1.5 Beraberlik Hâli: ata+lı ana+lı (II/77.23). 

 

3.2 YAPIM EKLERİ 

3.2.1 İsimden İsim Yapma Ekleri 

3.2.1.1 +çı/+çi: ķıluv+çı+mız (I/12.20); tüben+çi+lik (I-68/2). 

3.2.1.2 +lıķ/+lik, +luķ/+lük: izgü+lük+ge (I/10.10); ķısķa+lıķ (I/11.5); 

tüben+çi+lik (I-68/2); bol-ġan+lıķ+ı (I/11.6). 

Bir örnekte yuvarlak ünlülüdür:  az+luķ+dan (II/233.11).  

3.2.1.3 +sız/+siz: muñ+sız (I/48.1); din+siz (I-64/24). 

3.2.1.4 +ev: bir+ev+siniñ (I-63/28); ik+ev (< iki+ev) (I/434.27). 

3.2.1.5 +diz: kün+diz+niñ (I-47/13). 

3.2.1.6 +lıġ/+lig, +luġ/+lüg: aķ+lıġ+ı (I/35.28); śora-maķ+lıġ+ıñız+nı (I/43.26); 

şom+luġ+uñdan (I/183.21). 
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3.2.1.7 +lı/+li, +lü: “+lıġ/+lig” ekinden “-g”nin düşmesiyle oluşan, Batı Türkçesi 

özelliği gösteren bir ektir. ķadr+li (I/33.14); kölege+lü (I-35/10); oşan-ç+lı (I/44.23); 

şefķat+lü+lük (II/165.3). 

3.2.1.8 +ġa/+ge, +ķa/+ke: bir+ge+miz “beraberiz” (I/13.9); öz+ge+rtmeyinçe 

(I/47.22); baş+ķa+nı (I/184.9). 

3.2.1.9 +çe: türli+çe (I/184.14). 

3.2.1.10 +daş/+deş: Ǿaśr+daş (II/280.14); meclis+deş (I/257.23); tiñ+deş+i 

(I/268.12).  

3.2.1.11 +ġı, +ki: yoġarı+ġı (II/234.5); başda+ki (II/237.19). 

3.2.1.12 +ġına/+gine, +ķına/+kine: kiçkine (I/196.7); allahġınadur (I/34.2). 

3.2.1.13 +raġ, +raķ: ķatı+raġ+ı+n+a (I/31.3); artuġ+raķ+dur (II/181.7). 

3.2.1.14 +küç: ör-me+küç (I/16.18) 

3.2.1.15 +çılıķ/+çilik: dāǿimçiliķ (I/93.22) ikençilik (I/103.26). 

3.2.1.16 +(I)n: or+un+da (I/53.20); 

3.2.1.17 +msI: köp+imsi+ni (II/216.2) 

3.2.1.18 +çAn: Moğalca bir ek olan “–çAn” a metinde az örnekte 

rastlanmaktadır: ķıluv+çan “ķılıcı” (II/390.7); tutuv+çan “tutucu” (II/435.23) 

 

3.2.2 Fiilden İsim Yapma Ekleri 

3.2.2.1 -ı/-i,-u/-ü : ķorķ-u (I/45.16); tol-u+sı (I/131.20). 

3.2.2.2 -v, -uv/-üv  : maķta-v (I/10.7); yıġla-v (I/60.28); ķıl-uv (I/11.2); avr-

uv+lar  (I/79.7); könder-üv (I/62.16); di-y-üv (I/10.18). 

3.2.2.3 -ķ/-k, -ıķ, -uķ/-ük (-ķ bazen –ġ olur.): av+la-ķ+da (I/13.8); art-ıķ+lıķ  

(I/107.12); boz-uķ+luķ (I/70.25); aç-uķ (I/258.18); art-uġ+raķdur (II/181.7); öl-ük+lerni 

(I/235.3).  

3.2.2.4 -aķ/-ek: ķon-aķ (I/33.14); kis-ek+indin (I/62.21); böl-ek+ledi (I/373.22).  

3.2.2.5 -n, -ın/-in/-un/-ün: yaş(ı)r-ın (I/29.7); yaķ-ın (I/21.3); ig-in+ge (I-57/1); 

yaş-in+ler (I/14.4); büt-ün (I/11.2). 

3.2.2.6 -ç : süyün-ç (I/16.4); ökün-ç+dür (I/50.19); oşan-ç (I/71.17); ökün-ç+dür 

(II/284.25).  

3.2.2.7 -im, -um/-üm: kiy-im+den (I-46/2); öl-im  (I/23.2); ad-um < at- 

(I/220.29); öl-üm (I/50.15). 

3.2.2.8  -çek: im-çek (I/90.10)  

3.2.2.9  -ke: iç-ke+le-diler “iç-” (I/82.12);  
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3.2.2.10 -ķıç, -kiç: aç-ķıç “anahtar” (I/68.26); baç-ķıç+larına “basamak, 

merdiven” (II/232.24); eç-kiç+ini “anahtar” (I/178.9); isrit-kiç+lerniñ (I/238.24).  

3.2.2.11 –ġuçı/ -güçi, -ķuçı/-küçi: bol-ġuçı (II/245.10); köndür-güçi (I/19.17); aç-

ķuçı+lar (II/245.2); rencit-küçi (I/12.6). 

3.2.2.12 -ġun/-ķun:  az- ġun (I/ 10/17); tut-ķun (I/45.21). 

3.2.2.13 -ma/-me: di-me+ge (I/46.3). 

3.2.2.14 -mur: yaġ- mur (I/14.2). 

3.2.2.15 –şi: kör-şi “komşu” (I/14.11). 

3.2.2.16 -ş, -ış/-iş/-uş/-üş: oħşa-ş+ını (I/45.2); bat-ış+ındaġı (I/45.28); ül-üş 

(I/21.19); śoġ-ış (I/115.9). 

3.2.2.17 -z: boġ-az+lar < boġ- uz (I/21.27). 

3.2.2.18 –kem: kör-kem (II/2.12). 

 

3.2.3 İsimden Fiil Yapma Ekleri 

3.2.3.1 +ķur : ķıç+ķur-ışķan (I-62/13). 

3.2.3.2 +r-: özge+r-tmeyinçe (I/47.22); 

3.2.3.3 +la-/+le-: yıġ+la-v (I-60/28); añ+la-tdık (I-57/3); bir+le-vleri (I-69/6); 

tekebbür+le-nmesler (I/50.22). 

3.2.3.4 +ay-/+ey- (ET –ad-/-ed-): köb+ey-se (I-63/29). 

3.2.3.5 +a-/+e-: at+a-ġan (I/11.6); boş+a-nmasdan (I-45/18); til+e-v-i (I/15.17); 

yarlıķ+a-ġuçıdur (I/92.18). 

3.2.3.6 +i-: renc+i-tküçi (I/12.6). 

3.2.3.7 +sa-/+se-: śu+śa-massın (I-46/3); körsetken (<kör-(ü)g+se-tken) 

(I/262.16) (Ercilasun, 1995:213). 

3.2.3.8 +da-/+de-, +te-: al+da-mas+lar (I/12.13); ün+de-ñiz (I/15.25); is+te-ymiz 

(I/10.12); is+te-mesler (I/33.16). 

3.2.3.9 -al-/-el-: yoġ+al-ġaç (I/147.20); yön+el-dürürseñiz (I/46.5). 

3.2.3.10 -ķ-/-k-,-ıķ-/-ik-/-uķ-/-ük-: yol+uķ-ġuçılardur (I/98.1); kiç+ük-türüvde 

(I/259.4); yol+uķ-masıñızdan (I/143.2).  

3.2.3.11 -maş-: al-maş-durdılar (I/13.14) 

3.2.3.12 –r : ķayġu+r-ma (I/220.28; II/135.8). 

3.2.3.13 –kse: öle-kse “leş, ceset, hayvan leşi” (I/212.16). 
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3.2.4 Fiilden Fiil Yapma Ekleri 

3.2.4.1 Ettirgenlik Ekleri 

3.2.4.1.1 -dur-/-dür-, -tır-, -tur/-tür-: az-dur-ur (I/16.27); kön-dür-gil (I/ 10.17); 

yaķ-tur-t-ķan (I/13.19); ŧol-ŧur-ġay (I/93.27); çaķ-tır-ur+ız (I/124.23). 

3.2.4.1.2 -t-: özger-t-meyinçe (I/47.22); silk-i-t-üvi (I/52.8); körse-t-ken 

(I/262.16);  ķozġa-t-ur (I/509.11). 

3.2.4.1.3 -ur-/-ür: tapş-ur-ulmaķ (I/11.4); ay-ur-up < ad- (I/83.17); kit-ür-mes-ler 

(I/12.1); bit-ür-e almasaķ (I/80.9); tüş-ür-ürmiz (II/197.21). 

3.2.4.1.4 -ġuz-/-güz-: tur-ġuz-salar (I/233.4); tur-ġuz-dı (II/17.10); tir-güz-di 

(I/17.12); kiy-güz-iñiz (I/159.14). 

3.2.4.1.5 -z-, -ız-/-iz-/-uz-/-üz-: im-iz-irge (I-36/25); aġ-ız-ur (I/236.20). 

3.2.4.1.6 -r-,-ar-/-er-: yumşa-r-uvına (I/28.8); çıġ-ar-ula (I-58/3); ķob-ar-ılmış 

(I/76.26). 

3.2.4.1.7 -uķ-: ķız-uķ-ġanları (I-59/24) 

 

3.2.4.2 Edilgenlik ekleri 

3.2.4.2.1 -l-, -(I)l-, -(U)l- : Edilgenlik ve dönüşlülük işleviyle kullanılır: oku-l-a 

(I/11.8); ķara-l-dı (I/28.8); oķu-l-ġanda (I/324.25); yar-ıl-dı (I/23.27); bir-il-miş  

(I/48.3); çıġar-ul-a (I-58/3); büg-ül-geniñiz (I/23.16); ayr-ul-ası (I/124.15). 

 

3.2.4.3 Dönüşlülük eki 

3.2.4.3.1 -n-, -(I)n-, -(U)n- : Dönüşülülük ve edilgenlik işleviyle kullanılır: işa-n-

uv (I/11.3); sı-n-dur-ur+lar (I/17.1); tekebbürle-n-mesler (I-50/22); ķıl-ın-mış (I/24.12); 

kör-in-eler  (I/146.3); süy-ün-ç (I/16.4). 

 

3.2.4.3 İşteşlik eki 

3.2.4.3.1 -ş-, -(I)ş-, -(U)ş-: İşteşlik anlamı verir. ķat-ış-ķan  (I/107.23);  kir-iş-

mey turġan (I/109.21);  tur-uş-an (II/274.14); oķu-ş-urġa (I/125.2); tir-üş-ürler 

(II/202.27). 

 

3.2.4.4 Olumsuzluk eki 

3.2.4.4.1 -ma-/-me-: Bütün fiillerin olumsuzluğunu yapan bir ektir. bol-ma-ġan 

(I/10.15); ķorķut-ma (I/12.1); ķıl-ma-ñız (I/12.19);  kön-dür-me-gil (I/10.18). 
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4. SÖZCÜK TÜRLERİ 

4.1 Zamirler  

4.1.1Şahıs Zamirleri 

Eserde I. teklik şahıs zamiri hep m-‘li iken I. çokluk şahıs zamiri ise her zaman 

b-‘lidir. II. teklik şahıs zamirinin ‘siñi’ şeklinde yönelme hâli ifade eden kullanımı 

dikkat çekicidir. III. çokluk şahıs zamiri ‘alar’ şeklinin kullanılması Çağatay Türkçesi 

yani Doğu Türkçesinin özelliklerinden biridir. Eserde yer alan şahıs zamirleri aşağıda 

tablo hâlinde gösterilmiştir: 

 

ŞAHIS ZAMİRLERİ 

 Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Ayrılma Eşitlik Yön Vasıta 

min min miniñ mini miñe/mine minde minden    

sin sin siniñ sini siñe- sine; siñi sinde sinden    

o  anıñ anı   andan    

biz biz bizniñ bizni-

bizlerni 

bizdi 

bizge-bizlerge bizde     

siz siz sizniñ sizni sizlerge/sizge 

size 

sizde sizden    

onlar alar  alarnıñ alarnı anarġa/ alarġa 

 

 alardan 

anardan 

   

 

4.1.2 İşaret Zamirleri 

 Eserde kullanılan ‘bu’ işaret zamirinin ‘mu’ şekli de görülür. “bular” 

kullanımı, Çağatay Türkçesindeki zamir n’sinin kullanılmaması özelliğini 

göstermektedir. Diğer dikkat çekici örnek ‘muñar’ şeklidir. “mu+n+garu” şeklinden 

kısalan bu kullanım da önemlidir. Diğer çekimli şekillerde dikkat çekici farklı bir 

özellik söz konusu değildir. 
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İŞARET ZAMİRLERİ 

 Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Ayrılma Eşitlik Yön Vasıta 

bu 

mu 

bul 

 

mu 

bunıñ 

munıñ 

busı 

munı 

 

muna 

muña 

 

munda 

 

mundan 

muñdan 

 

 

 

 

 

 

o          

bular 

bunlar 

munlar 

bular 

 

bularnıñ bularnı bularġa  

 

bulardan 

 

munlardan 

 

 

 

buñar 

 

muñar 

 

 

 

şu şol şunıñ şunı şuña şunda şundan    

şunar 

şuñar 

şular 

   şularġa      

 

4.1.3 Soru Zamirleri 

 Sözlerdeki bazı ses değişimler dışında eski şekillerinden çok farklı kullanışları 

yoktur. 

 
SORU ZAMİRLERİ 

 Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Ayrılma Eşitlik Yön Vasıta 

ne 

ni 

nime 

niçe 

nimerse 

ne 

ni 

nime 

niçe 

nimerse 

 

 

 

 

nige nege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kim kim    kimde     

ķa 

ķayu 

ķaysı 

ķaysı(sı) 

ķayu 

 ķaysını 

 

ķaysıke 

ķanġa 

ķayda ķaysıdan 

ķaydan 

   

barça          

 

4.1.4 Dönüşlülük Zamirleri 

 Metnimizde genellikle Doğu Türkçesinin dönüşlülük zamiri olan öz 

kullanılmıştır. Çok fazla olmasa da Batı Türkçesinin dönüşlülük zamiri ‘kendi’ şekli de 

metnimizde yer almaktadır: 
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DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ 

 Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Ayrılma Eşitlik Yön Vasıta 

öz  

 

özimniñ 

 

 

öziñizni 

öz+i+ñe 

öz+im+e 

 

 

 

 

 

özinçe 

 

 

 

 

özler  özleriniñ  özleri+n+e  özlerinden    

kendü kendim 

kendü 

        

 

4.1.5 Belirsizlik Zamirleri 

 En sık kullanılan belirsizlik zamirleri daha çok “tamamı” anlamı bildiren 

zamirlerdir.  

 
BELİRSİZLİK ZAMİRLERİ 

 Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Ayrılma Eşitlik Yön Vasıta 

hemme  

 

 

 

 

hemmeñizni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biri          

nirse          

baǾżılar(ı)          

barçası 

barçañız 

  barçañıznı 

barçasını 

  barçasından    

ķayuñız 

ķayusı 

         

barı          

her ikiñiz 

her ikisi 

         

baǾżısı          

hemmeñiz  hemmeñizniñ        

hiç kim    hiç 

kimge 

     

üçünçisi          

  

 4.2 SIFATLAR 

 İsimleri çeşitli yönlerden niteleyen sözcüklerdir. 

 4.2.1 Niteleme Sıfatları: çın maķtav (I/10.7); şunday ādemler (I/10.13); toġrı 
bolġan yolġa (I/10.13); evvelgi āyetde (I/13.4); uluġ cılan (I-35/14); şundayın kitāb (I-

38/8); munday vaķtni (I-39/2); soñġı yarŧısınıñ (I-47/13); issi (sular) (I-65/11); çın dost 

(I/229.12); munday ādemler (I/257.3); şunday ādemler (I/292.22); ķabāħat śıfatlı 
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ādemler (I/292.23); izgü işler (I/294.2); munday ādemler (I/348.19); rast sözliler 

(I/388.18-19); rast peyġamber (I/397.1); anday kişi (I/432.18); andayın ādemler 

(II/154.6-7); şundayın ādemler (II/154.8). 

  

 4.2.2 Sıfatlarda Karşılaştırma ve Kuvvetlendirme 

 Sıfatların karşılaştırılması ve kuvvetlendirilmesi için çok eski olan –raķ/-rek eki 

kullanılmaktadır. Ek, kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmektedir: 

ħasįs+rek (I/24.8); ķatı+raġ+ı+n+a (I/31.3); köp+reg+i (I/33.20);  yaşrın + raķ (I-34/1); 

iñ töpen (I/371.22); azraķ (II/11.16); tip tiygüz (II/44.27). 

 

 4.2.3 Belirtme Sıfatları 

 4.2.3.1 İşaret Sıfatları 

ol allahü teǾālā (I/10.9); bu fātiĥa sūresi (I/11.1); bu sūresi (I/ 11.8); bu  āyet (I/377.27); 

ol allahü teǾālā (I/296.12); ol kişiler (I/292.20); şol kişiler (I/292.19-20); bu ādemlerden 

(I/296.10); al firǾavunnıñ (II/256.11). 

 

 4.2.3.2 Sayı Sıfatları 

 4.2.3.2.1 Asıl Sayı Sıfatları 

yidi āyet (I/10.6); üç uluġ mesǿelege (I/11.1); iki yüz siksen āyet (I/11.9); bu iki āyetde 

(I/13.4); ķırķ kiçe (I/22.7);on iki çişme (I/23.27); üç yüz peyġamberni (I/32.18); miñ yıl 

(I/33.29); iki bahadır (I/35.24);  illi vaķt namāznı (I/37.12); biş vaķt namāz (I/37.13); on 

derece (I/41.28); on nerse (I/48.15). 

 

 4.2.3.2.2 Üleştirme Sayı Sıfatları 

iki+ şer mertebe (I/ 11.8); on+ar kişi (I/375.20); iki+şer iki+şer (I/434.26); iki+şer 

iki+şer (I/434.29); iki+şer śınıfnı (I/445.2). 

 

 4.2.3.2.3 Sıra Sayı Sıfatları 

üç+ünçi+si (I/11.3); ikinçi nerse (I/25.9); on birinçiñiz (I/432.20); dörtinçi (I/436.20); 

üçinçi mertebe (I/438.15).  

 

 4.2.3.3 Belirsizlik Sıfatları 

her bir çın maķtav (I/10.7); bütün ālem (I/11.2); her bir kāfir (I/11.25); hiç nerse 

(I/14.12); az cemāǾat (I/377.16); barlı müselmañlarnı (I/258.7); barı ķāfileni (I/327.5); 
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köp cemāǾatden (I/377.15); ķayu orunda; (I/46.4); barı şeytānlar (I/35.4); her nindi 
ĥālde (I/355.15); niçe mertebe (I/447.1). 

 

 4.2.3.4 Soru Sıfatları 

ķayu zamān (I/388.17); ķayu  nerse (I/288.24); nigi aġaçıñızdan (I/290.6); nindi 
mescide (I/291.7); ķayu dįnde (I/117.8). 

 

 4.3 Zarflar 

 Sözcük çeşitleri içerisinde fiil ve sıfatları niteleyen sözcükler olarak bilinirler. 

Fiil ve sıfatları nitelemeleri onları sıfat olabilen sözcüklerden ayırır. Bütün zarflar kendi 

başlarına iken isim olabilirler. Fakat, her isim zarf olamaz. Metnimizde tespit ettiğimiz 

zarflar şunlardır: 

  

 4.3.1 Yer Zarfları 

aldan…kiliñiz (I/85.13); arttan… kiliñiz (I/85.13);  kiri ķaytuv (I-60.5); kiri küfrge 

ķaytdılar (I/127.15); kiri birüp (I/87.28); kayda kitmekçi bolasun (II/337.9); yir üstre 

turġan (I/24.5); astķa töşeseñ (I/15.15). 

  

 4.3.2 Zaman Zarfları 

 Zaman zarflarının çoğu Türkçedir. Bu bakımdan dikkat çekicidir. 

kinet tartup (I/14.22); indi …. įmān kitürdiler (I/16.22-23); śoñra … çıġardı (I/19.4-5); 

şundan śoñ ķorķup (I/25.8); nitek mundan ilk mūsādan śoralmış boldı (I/43.27); her 
ķayçan .... icmāǾ ķılsalar (I-53/1-2), ķayçan bolur iken diyüp (I/285.28); yeñi tuvġan 

(I/306.14); ķaytadan śoġış ķıluvġa (I/329.2); ķayu zamān diyü (II/52.29); indi ölümni 

arzū ķılıñız (I/39.12); aldında (burun) indürgen (I/113.2); evvel… iǾtibār ķılına 

(I/159.27); burun ölseler (I/167.6); indi eger nikāĥlengen (I/169.3); irte turġanda 

(II/98.1); kiçeniñ saǾatlerinde ĥālbūkim alar secde ķılurlar (I/137.18-19); kündiz …ķatl 

ķıluvını (I/37.14); tañda rūze bolġan (I/69.21); ilk ķılġan (II/51.25). 

  

 4.3.3 Hâl Zarfları 

 Üzerinde çalıştığımız eserde kullanım sıklığı fazla olan sözcük türlerindendir. 

Tamamını örnek olarak vermemiz mümkün olmadığı için birkaç örnek vermek uygun 

olacaktır. 
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bir de sizmesler (I/12.22);  niteki … kitürdiler (I/12.23); andalayın imān keltürgen 

ādemler (I/36.13); türliçe taǾrįf ķılmışlar (I/36.25); nindi iǾtiķadda bolsunlar (I/119.25); 

gürūh gürūh itüp ķobarsaķ (I/270.22); niteki boldılar (I/295.24); ķızuv ŧabįǾatli bolġan 

(I/312.20); böyle ķıldıñ (II/51.3); günāhsız boluvına (II/51.24); dürist körmişler 

(II/52.14); şiksiz uşanurlar (II/126.2); mengü ķaluvçılar mı (II/52.17). 

  

 4.3.4 Miktar Zarfları 

 Fiil veya sıfatı nicelik yönünden niteleyen zarflardır.  

kiñ ve köp bolġan (I/23.16); niçe (I/95.14); az – az (I/484.16); ni yavız içmelik boldı 

(II/10.3); idi (II/ 11.16); köp bolġan (II/54.7); bik güzel (II/57.9); azġa śayup 

(II/169.23); ni yaħşı bolur. 

  

 4.3.5 Tekrar Zarfları 

Diğer zarflarda olduğu gibi fiili nitelerler.  

yine de ĥażret-i mūsāġa eytdiler (I/26.14-15); ķaytadan yaraŧķanmun (II/134.15); tekrār 
ķıla iken (II/213.7). 

  

 4.3.6 Soru Zarfları 

 Soru zarflarının sayısı oldukça azdır. Bunlar genellikle ‘ka’ ve ‘ni/ne’ 

köklerinden türemişlerdir: 

niçük yahūdilerniñ ölümni arzū ķılmavların (I/33.22); nitek mundan ilk mūsādan 

śoralmış boldı (I/43.27); nige śoraduķ (I/242.14); niçük bölemiz (I/325.27); ķayda 

ŧarafından yardem (I/328.10); ķayçan iner (I/388.17-18); niçün minim oġlım 

helāklikden ķutulmadı (I/407.1); nige böyle ķıldıñ (II/51.3); sizge allah ķaydan bildiñ 

(II/142.20). 

 

 4.4 Edatlar 

 Sözcük ve sözcük gruplarından sonra gelip kendilerinden sonraki sözcüklerle 

anlam ilişkileri kurabilen edatlar, anlamlı değil görevli sözler olarak değerlendirilir. 

Edatlar, çekim, kuvvetlendirme, olumsuzluk ve soru edatları olarak kullanılmaktadır. 

Metnimizde en sık kullanılanlar son çekim edatlarıdır.  

 Kuvvetlendirme (pekiştirme/ ek-edat/ enklitik) edatları da metnimizde bolca 

karşılatığımız edatlardır. Bu edatlar, isim soylu sözleri kuvvetlendirmek yanında 
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çekimli fillerden sonra gelerek yüklemin anlamını da kuvvetlendirebilmekte hatta bazen 

bütün cümlenin anlamını da kuvvetlendirmektedirler.  

  

 4.4.1 Bağlama Edatları 

 4.4.1.1 yā ki: muĥalif olaçak yā ki oŧ öz ĥālinçe issi de bolur (I-55/29).  

 4.4.1.2 hem: uluġ hem kiçik günāhlardan (I/35.29); kiçli turġan hem Ǿibādet içün 

ķayta turġan (I-66/7); beyān hem raĥmet (I/313.10); zekeriyyā hem yaĥya (I/461.21).  

 4.4.1.3 çünki: münāsib tügildür çünki ādemįler yaśandıġı bolsa (I/11.12); āyeti 

mensūħ çünki  bu āyet delālet ķıladur (I/43.11). 

 4.4.1.4 meger: aldamāslar meger özlerin aldarlar (I/12.13). 

 4.4.1.5 ve: uşançlı ve dürist (I/44.23); ŧışını ve içini (I/347.15); ĥased ve Ǿadāvet 

(I/32.2). 

 4.4.1.6  birlen; birle; bilen; ilen; ile: hārūt birlen mārūt (I/35.8); ir ile ħatun 

(I/35.21); ir birlen ħatun (I/35.21) ŧālūt ile cālūt isimli iki bahadır (I/35.24); tirgüzüv ile 

öltürüvge (I/389.20); ĥażret-i meryem ile ĥażret-i Ǿįsānıñ (II/59.29).  

 4.4.1.7 yāhūd: śuġa baŧuvdan yāħūd ķavminiñ rencitüvinden (II/225.17). 

 4.4.1.8 ki: rabbiñiz ki sizlerge yirni ħalķ ķıldı (I/15.9). 

 4.4.1.9 kim: bes her nerse kim fāǿidelenüvge (I/17.20). 

 4.4.1.10 da: allahdan ķorķuvçı bolsañ da allahdan ķorķuvçı bolmasañ (II/24.9-

10) 

 4.4.1.11 kirek…kirek: kirek nikāĥleri śāliĥler birlen bolsun kirek ġayr śāliĥler 

birlen bolsun (I/42.12). 

 4.4.1.12 hem de: ciñil itilmes hem de bu kişiler yardem de birilmiş bolmaslar 

(I/31.6-7). 

 4.4.1.13 daħı: ķuyaş çıġışındaġı şehirler daħı ķuyaş baŧışındaġı şehirler (I/45.28). 

 4.4.1.14 likin: buzuķlıķ ķıluvçılar … likin bozuķlıķların bir de sizmesler 

(I/12.22). 

  

 4.4.2 Cümle Başı Edatları 

 4.4.2.1 yoķsa: yoķsa bizniñ iǾtiķādımızda ferişteler … (I/35.28-29). 

 4.4.2.2 bes: bes  Ǿaśįġa Ǿibādet ķıluvçı da Ǿāśį bola (II/27.4). 

 4.4.2.3 eger de: eger de yirge yaķın bolġan buluŧlarda (I/14.15). 

 4.4.2.4 yeise: yeise münāfıķlarnıñ śıfatı kökden (buluŧdan) ķoyulġuçı yaġmur 

kibidür (I/14.1). 
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 4.4.2.5 yā ki: kirek nindi meŝel bolsun yā ki māzāǿid bolur (I/16.21). 

 4.4.2.6 hālbūkim: ĥālbūkim biz siniñ ceddiñ birlen tesbįĥ eytürmiz (I/18.3). 

 4.4.2.7 yaǾnį: yaǾnį naśāralar kibi (I/10.17). 

 4.4.2.8 mine: mine bu söziñiz birlen öziñizni ilzām ķılurlar (I/29.4). 

 4.4.2.9 ançaķ: ançaķ allah ol nersege bar bol sin diyü eytür (II/26.6). 

 4.4.2.10 ĥalānki: ĥalānki süleymān bir siĥrçi diyü (I/35.2) 

 4.4.2.11 niteki: niteki muñar ķāriǾa sūresi delįl tafśįl istegen ādem… (I/137.13-

14). 

 4.4.2.12 çün: belki tutulgen çün kibi havada uçķan bolup körüleçek (II/137.13). 

 4.4.2.13 taġın: taġın siz süye turġan hem kilüvi yaķın bolġan ikinçi niǾmet 

bardur (II/385.1). 

 

 4.4.3 Son Çekim Edatları: 

 4.4.3.1 Benzetme Bildirenler 

 4.4.3.1.1 kibi: yehūdiler kibi (I/10.16); śonıñ kibi (I/14.7); cil kibi (I/377.6). 

 4.4.3.1.2 şekilli: kāfirleriniñ sözleri şekilli  “şekilli: gibi” (I/47.5). 

 4.4.3.1.3 yaķlı: anıñ yaķlı (II/390.2) 

 4.4.3.1.4 tegi: bu sözleri tegi (II/412.28) 

 4.4.3.2 Sebep Bildirenler 

 4.4.3.2.1 üçün: boluv üçün (I/11.3); allāhü teǾālā üçündür (I/43.21); itdükleri 

üçün (I/270.26). 

 4.4.3.2.2 sebebli: siĥr sebebli (I/36.1); islām sebebli (I/133.22). 

 4.4.3.2.3 dip: idüvçisi dip (I/11.2); įmān kitüriñiz dip (I/12.23). 

 4.4.3.2.4 diyü: įmān kitürdük diyü (I/12.17-18). “diyü” şeklinin hakim olduğu 

metnimizde bu son çekim edatının diye şekli de kullanılmıştır: anı başķa kimse diye 

boralar (buyuralar olmalı) (II/383.17); işitiñiz diyü (I-32/26). 

 4.4.3.3 Beraberlik Bildirenler 

 4.4.3.3.1 birlen, birle, bilen, ilen, ile: lafžı ile (I/13.4); sizniñ birlen (I/13.9); 

totaşdurmaķlıķ (kismessizlik) birle (I/17.15); āĥir zamān peyġamberi ilen (I/31.27); siĥr 

ķuvveti ilen (I/35.11); bu ķadarısı birlen (I/41.2); meşaķķat ile (I/377.5); inŝāf közi ile 

I/398.3); ķanaŧı ile (I/413.6). 

 4.4.3.3.2 birge: sizniñ birlen birge (I/20.4). 

 

 



42 
 

 4.4.3.4 Zaman Bildirenler 

 4.4.3.4.1 soñ: ötkenden soñ (I/22.10); ķılġan śoñ (I/22.12); andan soñ (I/28.12); 

kitkenden soñ (I/32.21). 

 4.4.3.4.2 burun: sinden burun (I/11.21); kilmesden burun (I/31.24). 

 4.4.3.5 Yön Bildirenler 

 4.4.3.5.1 śarı: cehennem śarı barurġa (I/115.5). 

 4.4.3.6 Miktar Bildirenler 

 4.4.3.6.1 tiyüş: niçük ķorķarġa tiyüş şolay ķorķıñız (I/134.4). 

 4.4.3.6.2 ķadar: bir miñ sigiz yüz sene ķadar (I/119.25) 

 4.4.3.6.3 çen: ŧāǿifege ķuvvetleri yitüvçen itüp “-e kadar” (II/385.20) 

 4.4.3.7 Başkalık Bildirenler. 

 4.4.3.7.1 tış: Ǿadetden tış (I-35/18). 

 4.4.3.7.2 başķa: özinden başķa (I/10.8). 

 4.4.3.7.3 artuķ: on derece artuķ (I/41.28). 

 4.4.3.8 Görelik Bildirenler 

 4.4.3.8.1 boyunça: bilüvleri boyunça (I/36.8-9). 

 4.4.3.8.2 köre: Ǿālimlerniñ beyānına köre (I/37.27). 

 4.4.3.9 Olumsuzluk Bildirenler 

 4.4.3.9.1 tügil: münāfįǾ tügil (I/17.13). 

  

 4.4.4 Kuvvetlendirme Edatları 

 4.4.4.1 ġına / gine; ķına / kine: teǾālā ginedür (I/10.17); allahġınadır (I-34/2); 

ķorķıp ķına (I/190.3); Ǿaźab kine (I/272.18); bolay ġına ĥarām boluv (I/36.27). 

 4.4.4.2 çi: söylese-çi (I/473); kiçüktürseñ+çi (I/183.11); bolsalar+çı (I/256.8); 

itseñ+çi (I/345.21); kitürseler+çi (II/4.16); bolsam+çı (II/24.29); bolsañız+çı (II/88.18). 

 4.4.4.3 da, de: teǾālāge de (I/12.9); künine de (I/12.10); daħı da (I/14.15); eger de 

(I/14.15); açuvıñızdan da (I-74/4); on derece artuķ bolġanda da (I/41.28).  

 4.4.4.4 bolsa ‘ise’: eytilmiş bolsa ….yirde münāfıķlıķ … (I/12.18). 

 4.4.4.5 ok/ök: sāǾatden+ök (I/139.27); vaķtduķ (<vaķtde+ök) (I/304.9); 

zamānduķ (<zamānda+ok) (I/308.17); śoñınduķ (I/340.20); küninden +ök (I/371.10); 

başınduķ (I/371.10); vaķtınduķ (I/373.27); andaķ (<anda+o ķ) (I/488.26); vaķtduķ 

(I/476.16); oşanda+ķ (I/488.26); dünyāduķ (II/267.15); evvel+ük (II/342.22); ilk +ök 

(II/362.29); aşar kib+ük (kibi+ök) bolup (II/405.20). 
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 4.4.4.6 hem: baķa belāsından hem ķutķarġan (I/308.4)(de anlamında); ŧışını ve 

içini hem bilgüçidür (I/347.15-16).  

 4.4.4.7 çı, çi: pişip yitkençi (II/25.3); eytken bolsañçı (II/11.12); müddetke 

kiçüktürseñçi (II/183.2). 

 4.4.5 Soru Edatı 

 Çağatay Türkçesinde soru edatı “mı, mi, mu, mü”dür.  Kıpçak Türkçesinde soru 

edatları farklılıklar arz etmektedir. Günümüz Kazak Türkçesinde bu edat “ma, me; ba, 

be; pa, pe” iken diğer Kuzey lehçelerinde “mı, mi” veya “mı, mi, mu, mü” olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Üzerinde çalıştığımız eserde bu edat farklı biçimlerde karşımıza 

çıkmaktadır:  

 mA, bA, pA ile:  köp me (I/94.6; I/78.9); tügil me (I/148.14); boldı ma 

(I/302.22); sin me ķıldıñ (II/55.6). 

 mI, mU; bI, bU; ķıldıñız mı (I/79.5); aldı mu (I/95.3); bar mu (I/113.24); bar bı 
(II/15.25); bilmeysün mi (I/37.7). 

 

 4.5  ÜNLEMLER 

 Metnimizde seslenmeye yönelik ünlemler kullanılmıştır.   

 ey muĥammed (II/3.10); eyā siniñ yimişlerini (I/11.24). 

 hūd ŧarafından sizge vaǾde ķılınġan nerseniñ boluvı yıraķ! yıraķ! (II/78.20-21). 

 eyā allahnıñ Ǿaźābından ķorķmaysız mı (II/82.25). 

 hāy ĥāli yaman mālumda muñsız ķılmadı (II/407.2). 

  

 4.6 FİİL VE FİİL ÇEKİMLERİ 

 4.6.1 Zaman Çekimleri 

 4.6.1.1 Basit Zamanlı Kipler 

 4.6.1.1.1 Haber Kipleri 

 4.6.1.1.1.1 Belirli Geçmiş Zaman 

I.Teklik Şahıs: Birinci şahıs –dIm, -tım olarak kullanılmaktadır:  

 ķıl-dı+m (I/19.26); indürdim (I/20.3).  

II. Teklik Şahıs: Bu zamanın ikinci teklik - dIñ ekiyle yapılır.  

 bol-dı+ñ (I-36/8); kil-di+ñ (I-37/6). Bir örnekte ünsüz uyumuna girdiği 

görülmektedir: yırt-tı-ñ mı (II/16.18)  

III. Teklik Şahıs:  Bu zamanın 3. teklik şahsı hep –dI şeklindedir. Düzlük-yuvarlaklık ve 

ünsüz uyumuna girmez:  ķıl-dı (I/138.6); di-di (I/82.5); bir-di (I/139.17). 
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I. Çokluk Şahıs: Ekin “-duk, -dük” şekli yanında “–dı-mız; -di-miz” şekli de 

kullanılmaktadır. “-duk, -dük”  şekli, Kıpçak Türkçesi eserlerinde de görülen Oğuz 

Türkçesinin yaygın I. çokluk şahıs çekimidir.  Genellikle de bu ek kullanılmaktadır.  

 birimle-di+miz (II/343.3); boy śuñ-dı+ķ  (I/111.15); ĥāżirle-di+k (I/9.28); yolıķ-

du+ķ (II/15.18);  itür-dük (I/12.8); bir-dük (I-58/29).  

II. Teklik Şahıs: Belirli geçmiş zamanın bu şahsındaki ek –dIñIz’dır.  

 bol-dı+ñız (I/12.22); oyla-dı+ñız (I/12.24); kör-di+ñiz (I/143.3); kitür-di+giz mi 

(II/114.6); kitürül-di+ñiz (I/12.24). 

III. Çokluk Şahıs:  Ekin III. çokluk şahsının yapılışında -dIlAr ekinden yararlanılmıştır. 

Ekin ünsüzü sedâ bakımından uyum dışıdır:  

 bol-dı+lar (I-55/13); ķıl-dı+lar (I/13.20); żarar it-di+ler (I/13.16); tut-dı+lar 

(II/6.26). 

Olumsuz: ķıl-ma-dı (I/138.7); söyle-me-di+m (I/81.28); kitür-me-di+ñ (I/34.17); bir-me-

di (I/13.14); ķılma-dı+lar (I/13.22); it-me-di-ler (I/13.16).  

Soru: eyt-me-di+m mi (I/18.18); ķıl-dı+ñ mı (II/3.18) 

 

 4.6.1.1.1.2 Öğrenilen Geçmiş Zaman 

 a. -mış, -miş:  Öğrenilen Geçmiş Zaman eki Eski Türkçe’den itibaren 

değişmeden ‘-mIş’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Eserde ekin ünlüsü düz-dardır. Bu 

zaman çekimi eserimizde sadece III. Teklik ve çokluk şahısta karşımıza çıkmıştır:  

III. Teklik Kişi: könül-miş+dür (II/5.7).  

III. Çokluk Kişi: di-miş+ler (I/14.4); taǾrįf ķıl-mış+lar (I/36.25). 

 b. -gan, -gen (dur): Bu ek, Doğu Türkçesi yanında Kıpçak Türkçesinde de 

yaygın olarak kullanılan bir geçmiş zaman ekidir. Eserde ek sadece III. Teklik şahıs ve 

II. çokluk şahsın çekiminde kullanılmıştır:  

III. Teklik Kişi: ata-ġan (I/11.6); ata-ġandur (I/11.8); tap-ķan+sız (II/6.26) 

 

 4.6.1.1.1.3 Geniş Zaman 

 -r; -Ar; -Ir, -Ur:  Geniş Zaman çekimi –Ir ekiyle yapılmaktadır. Zamir kökenli 

eklerle çekimlenmektedir.  

I. Teklik Kişi: Zamir kökenli şahıs ekleriyle çekimlenmiş şekiller tesbit edilmiştir. 

Dudak sesleri sebebiyle şahıs ekinde yuvarlaklaşma mevcuttur. 

 kis-er+min (I-40/9), ķıl-ur+mun (I/398.1); it-er+mün (II/8.7). 

II. Teklik Kişi: Zamir kökenli şahıs zamirleri ile kullanılmaktadır.  
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 işit-ür+sin (I-45/2); oyla-r-sen (II/5.9). 

III. Teklik Kişi: Bu şahsın çekiminde şahıs eki işareti yoktur. 

 yemįn  it-er (I/76.28); bol-ur (I/136.27); eyt-ür (II/180.16); bir-ür (I/13.11). 

I.Çokluk Kişi: Zamir kökenli şahıs ekleriyle kullanılmıştır. Ek, biz şekli yanında ses 

değişikliği ile –miz olarak da karşımıza çıkmaktadır.  

 tatut-ur-mız (I/63.21), tirgüz-ür+miz (I/122.27); eylendür-ür+miz (II/5.11); 

yiber-ür biz (I/308.14); bil-ür biz (I/475.16).  

II. Çokluk Kişi: Bu şahıs da zamir kökenli şahıs ekleriyle çekimlenmektedir.  

 it-er+siz (I/133.27); bol-maz+sız (II/85.8); bil-me+siz (II/89.3).  

III. Çokluk Kişi: Ek, -IrlAr şeklinde kullanılmaktadır.  

 alda-r+lar (I/12.11); oķu-r+lar (I/11.16); ķal-ur+lar (I/137.7); eyt-ür+ler 

(I/138.23).  

Olumsuzu: Ekin olumsuz çekimlerinde farklı kullanımlar görülmektedir. I. Çokluk şahıs 

olumsuz çekimde zaman ekinin kaybolduğu görülür: Bu Oğuz Türkçesinin bir 

özelliğidir. ķıl-ma-mız < kıl-ma-yız < kıl-maz-mız (II/10.6). 

 II. teklik şahısta, şahıs eki yuvarlak ünlülüdür. Bazı örneklerde de –maz 

ekindeki ünsüz sedasızlaşarak –mas şeklinde kullanılmıştır. –mas şekli Çağatay 

Türkçesinin ses özelliklerindendir.  almaz-sun (I/397.9); susa-mas+sun (I-46/3); tap-

mas-sun (II/5.8). 

 alda-mas+lar (I/12.13); tekebbürlen-mes+ler (I-50/22); kitür-mes+ler (I/12.1); 

alda-mas+lar (I/12.13). 

Soru: imān kitür-ür+miz mü (I/12.25); yit-er mü (I/47.7). 

 

 4.6.1.1.1.4 Şimdiki Zaman 

 Çağatay Türkçesinin de özelliği olarak şimdiki zaman çekimi ‘–A + -Ip turur’ 

çekimiyle yapılmaktadır. Bu çekim metnimizde çok az kullanılmakta, bunun yerine 

şimdiki zaman için olduğu kadar geniş zaman ve gelecek zaman anlamı veren 

yapılarıyla –A eki  daha sık kullanılmaktadır. 

 a. “-A dUr” veya “-A + -ıp turur’ yapısıyla karşılanan şimdiki (~gelecek, geniş) 

zaman çekimi metnimizde sadece III. teklik şahısta ve çok az kullanılmıştır: 

 cevāblaş-a+dur (II/10.26); eyt-e+dür (I/12.9); eytil-e+dür (I/128.3); küt-e+dür 

(I/98.11); bil-e+dür (I/83.17). 
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 b. -A, -y: Bu ek, Kıpçak Türkçesinde geniş zaman eki işlevi yanında şimdiki 

zaman ve gelecek zaman işlevini de yerine getiren bir ektir. 

I. Teklik Kişi: Bu şahısta çekim az da olsa –A+min/men eki ile, bunun yanında 

genellikle –A+m şekli kullanılmaktadır. Bazı örneklerde istek anlamının ağırlıkta 

olduğu dikkat çekmektedir. O örnekler burada değerlendirilmedi, istekle ilgili bölümde 

ele alındı.    

 başla-y+mun (II/2.11); sıġın-a+mın (II/2.7); maǾnāsını münāsib kör-e+m 

(I/137.6); ħoca bola al-ma-y+m < bola al-ma-y-mın (I/220.21); ħoca bola al-a+m 

(I/220.21); dįn üyrete turġan bir kitāb kitür-e+m diyü vaǾde ķıldı (I/309.25); bil-mey-m 

< bil-me-y-min(I-38/8);  

II. Teklik Kişi: Bu kullanımda şahıs zamiri kökenli şahıs eki yuvarlak ünlülü olarak 

kullanılmıştır.  

ķıl-a+sun (I/132.2); teve sütleri aşa-y+sun (I/132.3). 

III. Teklik Kişi: yalġan söylemedim di-y (I/81.28/29); namāz da oķu-y rūze de tut-a 

(I/84.12);  

I.Çokluk Kişi: Ekin düzlük-yuvarlaklık uyumuna giren şekli hiç yoktur. Ekin ünlüleri 

hep düz-dardır.  

  Ǿibādet ķıl-a-mız (I/ 10.11), yardem iste-y-miz (I/ 10.12). 

II. Çokluk Kişi: Ek, ünlüyle biten fiil kök ve gövdelerine –y; ünsüzle bitenlere ise –A 

olarak ekleşmektedir.  

ķutul-a+sız (I/25.8); tile-y+siz (I/43.25). 

III. Çokluk Kişi: tile-y+ler (I-39/15). 

Olumsuzu: Ekin olumsuzunda ünlüden sonra geldiği için ekin daha çok –y şekli 

kullanılmaktadır:  kitüre al-maz+sız (I/16.1); emr ķıl-ma-y (I/33.7);  ķayt-ma-y biz 

(I/336.17); uşa-n-may -biz (I/367.20); ķara-ma-y+sun mı (I/117.4) iŧāǾat ķıl-ma-y 

(I/84.13); śora-ma-y+mız (I-47/22); aşama-y+dur i-di di-di+ler (I/132.3). 

Soru: til+e-y+siz mi (I/43.25) 

 

 4.6.1.1.1.5 Gelecek Zaman 

 İncelediğimiz eserde gelecek zaman ifadesi üç ek yardımıyla yapılmaktadır. 

 a. –gAy: Bu zaman eki, birleşik çekimlerde kullanılan bir zaman ekidir. Birleşik 

çekimlerde ele alacağımız eke sadece bir örnek vermek istiyoruz: birgey idiñ 

“verecektin” (I/144.9).  
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 b. –AçAķ: Oğuz Türkçesinin gelecek zaman ekidir. Kıpçak lehçelerinin 

gramerlerinde bu ek için “kesin gelecek zaman” ibaresi kullanılmaktadır. Bütün 

şahıslarda çekimi olmasa da bazı şahıslarda kullanıldığı görülmektedir. 

I. Teklik Kişi: yarat-açaķ-men (I/17.19). 

III. Teklik Kişi: tüş-eçek (I/25.8); bir-eçek+dür (I/125.16); körül-eçek (II/137.13); bol-

açak (II/443.24). 

III. Çokluk Kişi: öl-ecek-ler-dür (I/52.18). 

 

 4.6.1.1.2. Dilek Kipleri 

 4.6.1.1.2.1 Emir Kipi 

 İncelediğimiz eserdeki her bir şahıs için emir ekleri şöyledir: I. teklik şahıs için 

‘–AyIm’, ‘-eyin; II. teklik şahıs için -GIl  ve eksiz şekil (ø); III. teklik şahıs için –sUn; I. 

çokluk şahıs için –AyIK, -yuk; II. çokluk şahıs için –ñIz, -(I)ñIz, -(U)ñız; -GIz, -

(I/U)gız; III. çokluk şahıs için –sUnlAr. 

I.Teklik Kişi:  

şādlandur-ayım (I/93.21); ķıl-ayım (I/93.21). 

Bir örnekte: nind-eyin (II/15.27). 

II. Teklik Kişi:  

çıķma (I/139.16); yazġıl (I/236.25); kirit-kil (I/312.26); it-kil (I/500.30); eyt-kil 

(I/120.2); köndür-gil (I/10.16). 

III. Teklik Kişi:  

bil-sün (I/142.22); ķıl-sun (I/143.23); soraşsun (II/5.19); ķarasun (II/5.29); sizdirmesün 

(II/6.3). 

I-Çokluk Kişi:  

al-ayıķ (I-35/18); it-eyik (I/113.25); iyer-eyik (I/113.22); ķıl-ayıķ (I/125.2); yaśayıķ 

(II/6.19); yasa-yuķ (II/48.26) 

II. Çokluk Kişi:  

aşa-ġız (I/18.28); sora-ġız (I/131.10); eyt-üñiz (I/37.12) bir-iñiz (I/93.1); ķuy-uñız 

(I/295.17); ķılma-ġız (I/403.13); ķayt-uñız (II/50.3); al-uġız (II/305.17); eyid-iñiz 

(I/143.12). 

III. Çokluk Kişi:  

saķlan-sun-lar (I-45/14). 
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Olumsuzu: iste-me-sin (II/7.29); oyla-ma-yım (II/11.3); köndür-me-gil (I/10.16); 

ķayġurma-ġıl (I/435.6); ķılma-sun (I/143.23); sökme-ñiz (I/269.26); ķuśūr ķılma-ñız 

(I/37.10). 

Soru: ķıl-ayım mu (I-46/6);  irişdir-eyim mü (I-36/25); yaśayuķ mı (I/48.25). 

  

 4.6.1.1.2.2 İstek Kipi 

 Genellikle emir ekleri ile kullanılan istek kipi ile ilgili eserimizde çok az örnek 

vardır. Örnekler genellikle I. teklik şahıs ve III. teklik şahıstaki çekimlerdir. 

I.Teklik Şahıs: yalġız bolsa da çıġ-a+m diyü yemįn itdi (I/150.21); kim müǿmin tügilni 

bil-e+m diyü (I/152.6); eyt-e-m (II/8.19). 

III.Teklik Şahıs: bu teklįf bol-a (I/39.23); bol-a (II/7.11); dāhil ol-a dimiş (II/12.15). 

 

 4.6.1.1.2.3 Şart Kipi 

 Eski Türkçe’nin Köktürk döneminde kip eki olarak görülmez. Bu dönemde daha 

çok zarf-fiil olarak görülen ‘-sAr’ eki, şart işlevini Eski Uygur Türkçesi metinlerinden 

itibaren kazanmaya başlamıştır. Eserimizde şart kipi çekimi çeşitlilik gösterir. I. 

teklik/çokluk ve II. teklik/çokluk şahıslarda iyelik kökenli şahıs zamirleriyle çekime 

girmektedir.  III. teklik şahısta şahıs işareti yoktur; III. çokluk şahısta ise, -sA şart ekine 

-lAr çokluk eki getirilerek bu şahsın şart çekimi gerçekleştirilmiştir: 

I.Teklik Şahıs: bol-sa+m+çı (II/24.29); bol-sa+m da (II/11.4).  

II.Teklik Şahıs: bol-sa+ñ+çı (II/11.12); çiş-se-ñ (I-36/4); kiçüktür-se+ñ+çi (I/183.11); it-

se+ñ+çi (I/345.21); kör-se+ñ (II/4.28). 

III.Teklik Şahıs: söy+le-se+çi (I/47.3); yürü-se (I/504.8). 

IIÇokluk Şahıs: ķıl-sa+ñız (I/139.2); sök-se+ñiz (I/269.29); dost tut-sa+ñız (I/118.21). 

III.Çokluk Şahıs: bol-sa+lar (I/149.11); bolma-sa+lar (I/149.12); kitür-se+ler+çi 

(II/4.16). 

Olumsuz: üyren-me-se (I/35.18). 

 

 4.6.1.1.2.4 Gereklilik Kipi 

 Eserde, gereklilik çekimi “kirek” sözcüğü kullanılarak yapılmaktadır. Çok az 

örneği vardır.  

bilmek kirek (II/21.9); birürge kirek (I/137.5). 

 Bir örnekte Anadolu sahasında kullanılan “lāzım” sözcüğü ile gereklilik çekimi 

yapıldığı görülmektedir:  ķılmaķ lāzım (I/75.2). 
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 4.6.1.2 Birleşik Zamanlı Kipler 

 4.6.1.2.1 Hikâye Birleşik Zamanlar: Hikâye birleşik zamanı Türk dilinin 

genelinde olduğu gibi asıl zaman ekinden sonra gelen ir- veya bunun yeni şekli olan i- 

fiiline getirilen –DI eki ve şahıs ekleri ile yapılır. 

 4.6.1.2.1.1 Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi: ķıl-dı-(i-)di (I/46.22); bilme-

di+m-di (II/348.7); bol-du+ķ I-di (I/16.11); bol-dı+lar i-di (I/19.5). 

 4.6.1.2.1.2 Geniş Zamanın Hikâyesi: al-ur i-di (I/15.1); bol-ur i-di+ñiz (I/25.21); 

özgert-ür bol-dı+lar (I/28.19); oku-y+lar i-di (I/20.28).  

 4.6.1.2.1.3 Şimdiki Zamanın Hikâyesi: yaraydur idi (I/27.11); ķaraydur idiñiz 

(I/23.4); oķu-y-dur i-di (I/121.4); süredür idi (I/27.2). 

 4.6.1.2.1.4 Gelecek Zamanın Hikâyesi: bir-gey i-diñ (I/144.9); öltür-gey i-diñ 

(I/155.28); köndür-gey i-diñ (II/10.12). 

 4.6.1.2.1.5 Şart Kipinin Hikâyesi: kit-ür-se i-di (I-47/26); tile-se I-di (I/14.29); 

bolma-sa I-di (I/25.20); ķorķ-sa+lar i-di (I/36.10). 

 4.6.1.2.1.6 İstek Kipinin Hikâyesi: köndür-gey i-di-ñ (I/10.12);  ķılġay idiñ 

(II/23.7); bolġay idi (I/32.3); rızķ+la-n-dur-ġay i-di-ñ (I/49.7-8); ķabul it-key i-di-ñ 

(I/49.18) 

 4.6.1.2.1.7 Şart Kipinin Hikâyesi: boġazlasalar idi (I/26.23) 

 

 4.6.1.2.2 Rivâyet Birleşik Zamanları 

İncelediğimiz eserde rivayet çekimi “iken” ile yapılmaktadır. 

 4.6.1.2.2.1  Geniş Zamanın Rivâyeti: kilmeyler iken (I/71.8); kil-e+ler (kir-e+ler) 

iken (I/71.9); aŧa-y+lar iken (I/71.9).  

 4.6.1.2.2.2 İstek Kipinin Rivâyeti: kül-e+ler iken (gülerlermiş) (I/53.29); ŧavāf 

ķıl-a+lar iken (I/58.3); ħidmet it-e i-ken (I/69.19); otur-a i-ken (I/119.26); cıyıl-a i-ken 

(I/122.25).   

 

 4.7 FİİLİMSİLER 

 4.7.1 İsim-Fiil Ekleri 

 4.7.1.1 -maķ, -mek : kil-mek-den (I/18.13); saķlan-maķ+lıġıñız (I/25.16); di-mek 

(I/14.20); sın-dur-maķ (I-50/17). 

 4.7.1.2 -ma, -me: aşıķ-dur-ma (I-45/17), di-me+ge (I/41.3). 
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 4.7.1.3 -v; -uv; -üv: alda-v yurŧı (I/470.15); cıyuv birlen (I/21.15); bitürüv 

iĥtimālim yoķ (I/22.17). 

 4.7.1.4 –ş, -Iş, -Uş: śoġ-ış kiyimi (II/171.20); śoġ-ış kölmegini  (II/171.21); 

tamuġġa tiy-üş+li ādemni (II/256.13); infāķ ķılurġa tiy-üş idikni (I/79.18).  

 4.7.1.5 –sUn üçün: rızķ bolsun üçün (I/15.12); dįnlerin ķoymasunlar üçün 

(I/14.27); şāhid bolsun üçün (I/52.26).  

 

 4.7.2. Sıfat-Fiil Ekleri 

 Sıfat-fiil ekleri içerisinde kullanma sıklığı en fazla olan –Gan ve –GuçI’dır.   

 4.7.2.1 - ġan, -gen; ķan, -ken : yoldan az-ġan+larnıñ yolına (I/ 10.18); yardem 

biriş-ken+iñiz ĥālde (I/30.23); bil-gen ķavm (I/47.9); siz-gen+leri (I/49.28); ķızuķ-

ġan+ları (I-59/24);  rızķ+la-n-dur-ġan nerselerden (I/11.17); bilesi kil-gen ādem 

(I/373.6); śūr ürülgen śoñında  (II/137.4); ķararlan-ġan kibi (II/137.13);  uç-ķan bolıp 

(II/137.13). 

 Ekin kullanımında az sayıda olsa da Batı (Oğuz) Türkçesi özelliği taşıyan 

şekiller de görülmektedir: yurŧlandur-an (I/71.26); turuş-an kimeler (II/274.14). 

 4.7.2.2 -mış, -miş: aŧal-mış müddet (I-47/6); bügül-miş boldılar (I-55/13), itsel-

miş nersesi (I/130.21). 

 4.7.2.3 -açaķ, -eçek: kil-eçek+de (I/43.25); kitir-eçek ādemlerni (I-49/22); bar-

açaķ orunları (I/198.14); źikr ķılın-açaķ āyetni (II/66.6); tur-açaķ orun (II/4.24-25). 

 4.7.2.4 -(U) r: ķıl-ur+ġa (I/373.4) -r: tol-tur-ur+luķ (I/131.20). 

 4.7.2.5 -ası,-esi: bil-esi kilgen ādem (I/373.6); ayrul-ası kil-mey (I/124.15). 

 4.7.2.6 -ġuçı / -güçi; -ķuçı / -küçi: ķoyul-ġuçı yaġ-mur (I/14.2); küçi yit-küçi bir 

kişi (I/201.12); rızķlandur-ġuçı tügilsiz (I/468.29); yökle-güçi itüp yiberdük (I/469.4); 

aş-ķuçı bolup (I/468.2); rencit-küçi Ǿaźābdur (I/471.14-15). 

 4.7.2.7 -maķçı, -mekçi: bir ĥatunnı al-maķçı bolup (I/165.29); kitmekçi bolasun 

(II/337.9). 

 4.7.2.8 -duķ/-dük: bol-duķ+ı (I/11.7); yalġan i-dük+ni (I/129.3). 

 4.7.2.9 -gey: kil-gey zamān (I/31.28).  

 

 4.7.3. Zarf-Fiil Ekleri 

 4.7.3.1 -a/-e: yaŧ-a turġan (I/332.26); ķıl-a almaslar (I/339.9); bil-e turġan 

(I/346.19); fehm ite almay turġan (I/35.28). 
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 Bazı sözcüklerde  ek kalıplaşarak yeni sözcükler türetmiştir: ķayt-a+dın (I-61/9); 

kiç-e+niñ (I/43.16). 

 4.7.3.2 –p, -ıp/-ip,-up/üp: iste-p (I/40.22); aġ-ıp (I-36/17); aġ-up bar-up (I-36/17), 

aş-up (I/468.20); it-üp (II/189.24). 

 4.7.3.3 -ġaç/geç, -ķaç/keç: ķılın-ġaç (I-34/13); yarat-ķaç (I/132.19); di-geç 

(I/184.2); bilin-geç (I/245.11); kir-geç (II/15.6); ķobarıl-ġaç (II/391.29); yit-keç (I-

34/6); bit-keç (II/197.15). 

 4.7.3.4 -may/-mey: ayur-may (I-35/26), bat-may (I/328.14); kör-mey (I/349.22); 

fehm ite almay turġan (I/35.28)5.6.3.5 -y: külçe-y turġan (küç+le-y-e) (II/66.7); 

süyleşme-y turġanlarını (II/66.22); oķu-y turġan (I/11.10).  

 4.7.3.6 -ay/-ey: biley hesap kılsalar (bilerek) (II/153.15). 

 4.7.3.7 --arak/-erek: Batı (Oğuz) Türkçesi özelliğidir: di-y-erek (II/391.14). 

 4.7.3.8 -ınça/-inçe: -InçA ekinin kullanılması, başındaki –g sesinin düşmesi de 

Oğuz (Batı) Türkçesi özelliğini düşündürmektedir. bil-me+y-inçe (I/63.20); śarf ķılma-

y-ınça (I/131.25); yiberme-y-inçe (I/373.11). 

 4.7.3.9 -ġanda/-gende: ķara-ġanda (I/29.15); aş-ķanda (I/124.17). 

 4.7.3.10 -ġança/-gençe/-ķança/-kençe: oyla-ġança (I/29.16); eyt-kençe (I/29.26). 

 4.7.3.11 -ü: di-y-ü (I/12.9). 

  

 5.BİLDİRME 

 Eski Türkçe’den beri kullanılan bildirme eki ‘erür’ ve ‘turur’ fiilleri metnimizde 

de vardır. Metnimizde irür fiilinin ‘i-’ şekli kullanılmıştır. Ayrıca ‘turur’ ve ekleşmiş 

şekli olan ‘-DUr’ da kullanılmaktadır:  

 5.1 irür Fiiliyle Yapılan Bildirme Şekli 

 Metnimizde i- şekli kullanılmaktadır.  

senet-i müǿekkide idi (I/20.18); kişi idi (I/22.28); nerse iken didiler (I/16.19); 

ĥareketlenür de imesler (I/19.19); . 

 “i-” in düştüğü örneklere de rastlamak mümkündür: böyledi (II/195.21) 

 5.2. turur Fiiliyle Yapılan Bildirme Şekli: 

münāsib tügil+dür (I/11.12); bu+dur (I/13.9); itüvçiler tügiller+dür (I/36.2); andan 

uluġraķ+dur (I/263.4); bu ķuyaş minim rabbim+dür (I/263.4).  

 5.3. ir- ve tur- Fiillerinin Düştüğü Bildirme Şekilleri 

ķıluvçılardan tügil mün (I/263.9); ķādir tügilsün (I/102.5); küfr tügildi (I/35.15); dürist 

bolmavına (müsellim) tügilmiz (I/85.18-19); aluvçı tügilsiz (I/105.3);. ķorķıtuvçı 
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ġınamun (I/260.18); sin rastsun (I/254.14); sizniñ birlen birgemiz (I/13.9); bolġan 

nerselerni ķıluvçımız (II/3.17).    

 

 5.4 Olumsuz Bildirme 

 İsim cümlelerinde olumsuzluk yapmak için  “imes” yanında “tügil” de 

kullanılmaktadır:  eyā allahü teǾālā imes mi  (I/258 10); ol kişiler ĥasretlenür de imesler 

(I/19.9); ġāfil imes (I/28.15); įmān kitürüvçi imesler (I/34.21); dürist tügil (I/160.5); 

lāzım tügil (I/161.2). 
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SONUÇ - DEĞERLENDİRME 

 

 Altın Ordu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan hanlıklardan biri de Kazan 

Hanlığı’dır. Kazan Hanlığı toplumunun genel nüfusunu Kıpçaklar ve XIV. asırdan 

sonra onlara katılan Tatarlar oluşturmaktadır. Bu gün için Tatar adı Altın Ordu halkıdır 

ve genel anlamda bu ad Kuzey Türkleri anlamında kullanılmaktadır. 

 Uzun mücadelelerle dolu bir ömre sahip olan Kazan Hanlığı’nın yıkılmasından 

sonraki iki yüz yılda Tatarlar büyük eziyet ve baskılarla karşı karşıya kalmışlardır. Rus 

Devleti’nin bütün gayretlerine rağmen asimile olmayan Tatarlar, yenileşme (cedid) 

hareketi ile millî kültüre büyük önem vermiş, millî ve dinî reformlar yapmış ve Sovyet 

Devleti içinde bulabildikleri bütün fırsatları kullanarak kimliklerini dil ve edebiyat 

alanında korumuşlardır. 

 19. asrın sonlarından itibaren K. Nasirî ve Ş. Mercanî gibi aydınların 

öncülüğüyle millî kimlik arayışları ve yenileşme hareketi esnasına, geniş halk kitlelerine 

ulaşabilmek, böylece eğitim-öğretim ve basın faaliyetlerini yaymak amacıyla mahallî 

unsurlar eski yazı diline yavaş yavaş girmeye başlamış; öncesinde yazı dili olarak 

Çağatay Türkçesini kullanan Tatarlar 19. yüzyıl sonlarında Kazan Tatar Türkçesi ile 

yazmaya başlamış ve bugünkü Tatar yazı dilinin temelini atmışlardır.  Kazan lehçesinin 

esas olduğu bu yeni dil, bilhassa 1905 ihtilalinden sonra Çağatay ve Osmanlı 

unsurlarının ağırlıkta olduğu, eski kitabi dilin yerini almaya başlamıştır. 

 Kazan’da mektep ve medreselerde din merkezli olarak yapılan eğitim, çocuğun 

sosyalleşmesini sağlamasının yanında, İslam dininin ahlak ve adabını kazandıracak bir 

kurum niteliğindedir. İslam dinini koruyup, dinî sorumluluklarını yerine getirmek için 

mücadele etmeleri Kazan Tatar Türklerinin millet olma bilinci ile dil ve kültürünü 

korumakta en önemli etken olmuştur.  

 KurǾan tercümeleri Türk dili tarihinin önemli eserlerindendir. Bu eserler, 

Kur’an’ın Allah kelamı olması hasebiyle tercümelerinde hiç yorum yapılmamasını 

sağlamış ve Türk dilinin gelişme devrelerini takip etmek açısından önemli kaynaklar 

içerisinde yer almıştır. Bu yönüyle üzerinde çalıştığımız “El-Itkan Kur’an Tefsiri” adlı 

eserdeki yazım, ses ve şekil bilgisi özellikleri şu şekilde değerlendirilebilir: 
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1. Eserde “a” ünlüsü, Arapça sözcüklerde, başta “ , , , ”, içte “ , ”, ve 

işaretsiz”, sonda “ , ”; Türkçe sözcüklerde ise başta “ , ”, içte “ ,  ve işaretsiz”, 

sonda “ , ” ile gösterilmiştir. 

2. Eserde “e” ünlüsü, Arapça sözcüklerde, başta “ ”, içte “ ,  ve işaretsiz” olarak, 

sonda “ ” ile gösterilirken Türkçe sözcüklerde başta “ , , ”, içte “ , ”, sonda 

“ , ” ile gösterilmiştir. 

3. Eserde “ı, i” sesleri Arapça sözcüklerde başta “ , , , , ”, içte “ , ,  ve 

işaretsiz olarak”, sonda “ ” ile; Türkçe sözcüklerde başta “ , , ”, içte “  ve 

işaretsiz olarak”, sonda “ ” ile gösterilmiştir. 

4. Eserde “o, ö, u, ü” ünlüleri Türkçe sözcüklerde başta “ , , , , , , ”, içte 

“ , , ”  işaretsiz” sonda “ , ” ile gösterilmiştir. 

5. İncelememize konu olan eserde söz başı /t/’nin çoğunlukla korunması eseri Müşterek 

Orta Asya Türkçesine yaklaştırırken “di-” sözcüğünün /d-/ ile yazılması Batı Türkçesi 

özelliği olarak dikkat çekmektedir.  

6. Söz içi /t/ sesi, bazı örneklerde /-t-/ bazı örneklerde ise /-d-/ şeklinde kullanılmıştır.  

7. Eser,  ñ>n, g/ġ ayrımında /g/ sesi yönündedir. Bu da Müşterek Orta Asya Türkçesi 

özelliğini göstermektedir.  

8. Metnimizde /s~ś/ yazımında da bir ikilik vardır. Aynı kelimenin hem /s/li hem de 

/ś/’li şekillerine rastlanmıştır.  

9. Metinde /t-/ /ŧ-/’lı örneklerin de sık kullanılması Osmanlı imlasının eser üzerinde 

etkisi olduğunu göstermektedir.  

10. “ĠInA” sözcüğünün yazımında bir birlik olmadığı, kimi zaman kendinden önceki 

sözcüğe bitişik yazılırken kimi zaman da ayrı yazıldığı gözlenmiştir. Bu, sözcüğün ek 

veya ek-edat olarak kullanılmasına da örnek teşkil etmektedir.  

11. Metinde “eyt-, üçün / içün” sözcüklerinin yazımında birinci ve ikinci ciltler farklılık 

arz etmektedir. Eserin iki cildi arasındaki farklılığın sebebi bilinmemektedir. Bu 

farklılığın, eserin değişik kişiler tarafından yazıldığı veya gözden geçirildiğini 

gösterdiği de düşünülebilir. 
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12. Eser “e/i” kullanılmasında Çağatay Türkçesinin ses özelliklerine uygun olarak /i/ 

tarafındadır.  

13. Ayrıca eserde ünlüler ile ilgili daralma (e-, -e- > ü-, -ü-), incelme (a ~ e), genişleme 

(ı > a), yuvarlaklaşma (-ı- ~ -u-; i- ~ ı- ~ u-; e > ö; i > ü; e > ü), türeme, birleşme, 

düşme, ünlü uyumları (kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumları) gibi ses 

olaylarına rastlanmıştır.  

14. Eserin Müşterek Orta Asya Türkçesi ile kaleme alındığı konusunda, aşağıdaki 

tabloda da görülen şu noktalar dikkat çekicidir: Özellikle yapma eklerinde görülen 

düzlük-yuvarlaklık uyumuna ayķırılıklar (-DUr-, -GUz- vs); görülen geçmiş zaman I. 

çoğul şahıstaki düzlük- yuvarlaklık uyumuna aykırı kullanımlar (al-du-ķ); bazı 

eklerdeki düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırılıklar (emir III. şahıs, bildirme, +lI, -Up 
vs.).  
15. “i-” fiilinin “imes ve iken” şekillerinde kullanılması. 

16. Eserin ünlüler bakımından Kıpçak Türkçesiyle ortak olduğu konular da şunlardır: 

Sözcük sonundaki iki ünlü arasında ünlü türemesi (boruç, türük); düzlük--yuvarlaklık 

uyumunun göz ardı edilmesi (tört+inçi, öz+niñ, kör-miş vs). 
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ÜNLÜLER 

El-Itkan Kur’an Tefsiri Batı Türkçesi Kuzey Türkçesi Çağatay Türkçesi/ Müşterek 

Orta Asya Türkçesi 

İİYE +lIĶ: azġun + lıķ _______ _______ azġun+lıķ 

FFYE -(I/U)l-: yar - ul - _______ _______ yar-ul- 

İİYE +(I/UnçI): dört + inçi _______ tört  - inçi/inşi tört + inçi 

GGZ: tut – dı 

al – du + ķ 

_______ _______ tut – dı/tı 

al – du + ķ 

İİYE + çI: ķıl - uv + çı _______ ķıluv+ çı/şı _______ 

FİYE –(I)m: öl – im _______ öl – im öl – im 

Zarf-fiil –Up: añlat - up _______ _______ añlat – up 

FİYE + Uv: sat – uv _______ sat – uv _______ 

FİYE –(U)ķ+: art - uķ _______ _______ art – uķ 

İFYE – (U)ķ - _______ _______ kiç + ük- 

FFYE – (U)ķ -: ķız – uķ- _______ _______ ķız – uķ- 

İyelik Ekleri (III. Tekil Şahıs / I. Çoğul Şahıs / II. Çoğul Şahıs) 

küç + i 

ķul + ımız/+umız 

eytüv + üñiz 

 

_______ 

küç+i / küş+i / köç+i / küç+ü 

ķul+ımız / ķul+umuz 

eytüv+üniz/eytüv+iniz 

küç+i 

ķul+ımız / ķul+umız 

_______ 

Yükleme Hâli Eki: ĥalķ+nı _______ ĥalķ+nı ĥalķ+nı 

İlgi Hâli Eki: öz+niñ _______ öz+niñ öz+niñ 

ÖGZ: bol-mış / ol-mış ol-mış+lar (çok az örnekte) _______ bol-mış 

Sıfat-fiil Eki (-mış): kör-miş _______ kör-miş kör-miş 

Emir II. Çoğul Şahıs: kitür-üniz 

                                oķu-ñız 

_______ _______ kitür-üñiz 

oķu-ñız 

İİYE +lI: yük+li 

                 küç+lü 

_______ cük+li 

küş+ti (+li/+lü) 

yük+li  

küç+ li 

imes / iken _______ _______ imes / iken 

boruç/ türük _______ borış / borıç 

türik 

_______ 

śora- _______ śora- _______ 

Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

yoktur. 

tanuġan, izgü 

 

_______ 

Düzlük – Yuvarlaklık Uyumu 

çoğunda yoktur. 

Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

tam değildir.  

EKLER 

-DUr- : siz – dür- _______ _______ siz – dür - 

-Ur- : bit – ür- _______ _______ bit – ür- 

-ĠUz- : tir –güz- _______ _______ tir –güz- 

-DUķ+ : it – dük +leri _______ _______ it – dük +leri 

-ĠUçI : töşe - güçi _______ _______ töşe - güçi 

-ĠU : bil – gü + li _______ _______ bil – gü + li 

-Ur : ķaytar – ur _______ _______ ķaytar – ur 

-Uv : kir – üv _______ kir - üv _______ 

-sUn : ötme – sün _______ _______ ötme – sün 

-DUr : bar – dur _______ _______ bar + dur 

-ĠUn : az – ġun _______ _______ az – ġun 
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17. Eserde aşağıdaki tabloda da gösterildiği şekilde ünsüzlerle ilgili ünsüz düşmesi (–r- 
> ø; h > ø; y > ø); ünsüz türemesi (başta ve sonda /y/ türemesi); yer değiştirme; 

ikizleşme, ünsüz uyumu gibi ses olaylarına rastlanmıştır.  

18. Eseri Müşterek Orta Asya Türkçesine yaklaştıran özellikler şunlardır: “b-” nin 

korunması, /g/ sesinin kelime içi ve kelime sonunda ve bazı eklerin başında korunması, 

/t/ ve /k/ seslerinin kelime başında korunması, “ir-” fiilinin “i-” şeklinin kullanılması. 

19. Eseri Kuzey Türk Lehçeleriyle ortaklaştıran noktalar: “b-” sesinin korunması, “-ġ-/- 

ġ-; -g-/-g” sesinin “-v-/-v” sesine değişmesi, “-g” sesinin “-y”’ye dönüşmesi, birkaç 

örnekte “ç-” nin “ş-” ye dönüşmesi, en önemlisi de oldukça fazla sözde “y-” sesinin “c-” 

sesine değiştiği örneklerin bulunması. 

20. Eseri Batı Türkçesi ile benzeştiren noktalar ise, “b-” sesinin düşmesi veya “v-” ye 

dönmesi, “-g-”lerin düşmesidir. 
ÜNSÜZLER 

El-Itkan Kur’an Tefsiri Batı Türkçesi Kuzey Türkçesi Çağatay Türkçesi/ Müşterek 

Orta Asya Türkçesi 

bol- / ol- ol- bol- bol- 

men/min 

moyın 

min- 

_______ 

_______ 

_______ 

men min 

moyın 

min- 

bir-/vir- ver- bėr- bir- 

aġır/avır 

birev 

aġır 

_______ 

avır 

birev 

aġır 

birev 

cıy-/yıġ- yığ- cıy- yıġ- 

Ķaŧı ķatı (<ķatıġ) _______ _______ 

bolġan/bolan/olan olan bolġan / bolan bolġan 

(+lIĠ>+lI/+lU ata+lı _______ _______ 

k-/ķ- 

kir- 

ķıl- 

 

_______ 

_______ 

 

kir- 

ķıl- 

 

kir- 

ķıl- 

ti-/di- di-/de- ti- ti- 

tofraķ/topraķ topraķ _______ tofraķ 

yıl/cıl yıl cıl yıl 

çıķ-/şıķ(Çok az örnekte 

rastlanmıştır.) 

çıķ- şıķ- çıķ- 

i- i- _______ i-/ir- 

 

21. Eserde çokluk eki +lAr şekliyle kullanılmış; ancak bir örnekte +der şekline 

rastlanmıştır. “+der” şekli Kuzey Türkçesi Lehçeleri içerisinde Kazak Türkçesine ait bir 

ektir. Eseri gözden geçirenlerin Kazak Türkü olduğu ve ekin eserde tek bir örnekte 

kullanıldığı düşünülürse; bunun düzeltme sırasında gözden geçirenlerce kaydedildiği 

düşünülebilir.  
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22. Ek başında /ġ, g/ seslerinin korunması öncelikle Müşterek Orta Asya Türkçesi ve 

daha sonra da Kuzey Türk Lehçeleri ile ortaklaştıran özelliklerdendir. Ek başında 

/g/’lerin düştüğü örnekler olsa da eseri Batı Türkçesine yaklaştıran ve karışık dilliliği 

gösteren bu özellik diğer kullanışa göre daha azdır. 

23. Eserde ek sonlarında görülen /g/ düşmesi Batı Türkçesinin olduğu kadar Kuzey 

Türk Lehçelerinin de özelliklerindendir. 
ŞEKİL BİLGİSİ 

İSİM ÇEKİMİ VE HÂL EKLERİ 

El-Itkan Kur’an Tefsiri Batı Türkçesi Kuzey Türkçesi Çağatay Türkçesi/ Müşterek Orta Asya 

Türkçesi 

Çokluk Eki (+lAr/+der): 

mülk+ler/+der 

 

mülkler 

+lAr, (+dAr/+tAr) 

mülk+der/+ler 

+lAr 

mülk+ler 

İyelik Ekleri: 

Düzlük- yuvarlaklık 

uyumuna girmeyen örnekler 

vardır. 

+(I/U)m 

+(I/U)ñ 

+(s)I/U 

+(I/U)mI/Uz 

+(I/U)ñIz 

+lArI 

 

Düzlük- yuvarlaklık 

uyumu çok az örnek 

dışında tamdır. 

+(I/U)m 

+(I/U)ñ 

+(s)I/U 

+(I/U)mI/Uz 

+(I/U)ñIz 

+lArI 

 

Düzlük- yuvarlaklık 

uyumuna girmeyen lehçeler 

vardır. 

+(I/U)m 

+(I/U)ñ 

+(s)I/U 

+(I/U)mI/Uz 

+(I/U)ñIz 

+lArI 

 

Düzlük- yuvarlaklık uyumu eklere göre 

şekillenmektedir. 

 

+(I/U)m 

+(I/U)ñ 

+(s)I/U 

+(I/U)mI/Uz 

+(I/U)ñIz 

+lArI 

Hâl Ekleri 

İlgi Hâli Eki: +Iñ/+nIñ/+Im 

 

Yükleme Hāli Eki: 

 +n;+nI/+dI (Az örnekte 

rastlanır.); +I 

 

Yönelme Hâli 

Eki:+ĠA/+ñA/+A 

Bulunma Hāli Eki:+DA 

 

Ayrılma Hāli Eki:+Dan 

Eşitlik Hāli Eki: 

+çA/+day/+daķ/+dayın 

Yön H āli Eki: 

+rA/+ñAr/+eri 

Vâsıta Hâli Eki: 

birlen/bilen/birle 

ilen/ile 

Berâberlik Hâli Eki: 

…+lı …+lı 

Âitlik Eki: +ġı/+gi 

 

+Im/+Um 

 

+I 

+n 

 (Az örnekte bu eke 

rastlanır.) 

+A 

 

+DA 

 

+DAn 

+çA 

 

+eri 

 

 

ile 

 

…+lı…+lı 

 

+ki/+kü 

 

+Iñ/+nIñ 

 

+nI/+dI/+tI 

 

 

 

+ĠA 

 

+DA 

 

+DAn 

+DAy 

 

----------- 

 

 

menen/benen/penen/bilen 

 

…+lı …..+lı 

 

+GI 

 

+nIñ 

 

+nI/+n 

 

 

 

+ĠA/+ñA 

 

+DA 

 

+DAn 

+çA/+DAy/+daķ(+dek)/+dayın(+deyin) 

 

+rA 

 

 

birlen / bilen / birle 

 

----------- 

 

+GI 
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24. Eser kullanılan zamirler bakımından genellikle Müşterek Orta Asya Türkçesiyle 

örtüşmektedir. Batı Türkçesindeki “kendi” zamiri ile Müşterek Orta Asya Türkçesi ve 

Kuzey Türk Lehçelerinde kullanılan “öz” zamirinin eserde bir arada bulunması da   

karışık dillilik özelliğinin bir belirtisidir. 

  
ZAMİRLER 

El-Itkan Kur’an Tefsiri Batı Türkçesi Kuzey Türkçesi Çağatay Türkçesi/ Müşterek 

Orta Asya Türkçesi 

Şahıs Zamirleri: 

min 

sin 

a(nıñ) 

biz 

siz 

alar/anar 

 

_______ 

_______ 

_______ 

biz 

siz 

_______ 

 

_______ 

_______ 

a (n…) 

biz 

siz 

alar 

 

min 

sin 

a (…) 

biz 

siz 

alar 

İşaret Zamirleri: 

bul/bu/mu 

şu/şol 

 

bu 

şu 

 

bu, mu 

şol/şul 

 

bu, mu 

şol 

Soru Zamirleri: 

ne/ni 

kim 

ķa(y(sı)) 

ķa(yu) 

 

ne 

kim 

 

ne 

kim 

ķa(ysı/yu) 

 

ni 

kim 

ķa(ysı/yu) 

Dönüşlülük Zamiri: 

öz/ kendi 

 

kendi 

 

öz 

 

öz 

  

25. Eserde kullanılan sıfatlar Müşterek Orta Asya Türkçesi, Kuzey Türk Lehçeleri ve 

Batı Türkçesiyle benzeşmektedir. Sıfatların karşılaştırılması ve kuvvetlendirilmesinde           

“–raķ/-rek” eki kullanılmaktadır. Ek kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumuna 

girmektedir.  

26. Eserde kullanılan edatlar içerisinde “birlen, birle, bilen, ilen, ile”nin birlikte 

kullanılması da eserin karışık dilliğine bir örnektir.  

27. Metinde kullanılan “kibi, yaķlı, tegi, sarı, ŧış, çI” gibi son çekim edatları, eseri, 

Müşterek Orta Asya Türkçesiyle ortaklaştırır.  

28. “tiyüş, boyunça” son çekim edatları da eserdeki Kuzey Türk Lehçeleri 

özelliklerindendir.  

29. “ma, bı” gibi soru edatlarının kullanılması eseri Kuzey Türk Lehçelerine 

yakınlaştırmaktadır. 

30. Eseri Müşterek Orta Asya Türkçesiyle ortaklaştıran basit fiil çekimleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir: görülen geçmiş zaman I. çoğul şahıs çekiminin “-dUĶ”, 
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öğrenilen geçmiş zaman “-ĠAn+dur”, gelecek zaman “-ĠAy”, şimdiki zaman “-a /-ıp 

turur”, gelecek zaman “–ĠAy”, istek “–ĠA”, birleşik zaman çekiminde rivayet eki 

olarak kullanılan “iken”, bildirme çekiminin olumsuzunda kullanılan “imes” ve “tügil”.  

31. Eseri hem Müşterek Orta Asya Türkçesi hem de Kuzey Türk Lehçeleriyle benzer 

kılan –AyIm I. teklik şahıs, “-ġIl” II. Teklik şahıs, “-AyIK” I. çokluk şahıs emir ekleri 

her iki lehçe sahası için de örnek olarak verilebilir. 

32. Eseri Kuzey Türk Lehçeleriyle ortaklaştıran özellikler: Öğrenilen geçmiş zaman eki 

“-ĠAn (+dUr)”, şimdiki zaman “-A, -y”, geniş zaman olumsuz “-mAs”. 

33. Eser “–mIş” öğrenilen geçmiş zaman ekinin, -az olsa da- “-maz” geniş zaman 

olumsuz ekinin, “-AcAk” gelecek zaman ve “–AyIm” emir 1. teklik şahıs ekinin 

kullanılması açısından ele alındığında Batı Türkçesiyle örtüşmektedir.  

34. Eserde isim çekiminin olumsuz çekiminde kullanılan “değil”, Batı Türkçesine ait bir 

özellik sergilemekte ve eserin karışık dilliliğine örnek teşkil etmektedir.  

 
BASİT ZAMAN KİPLERİ 

El-Itkan Kur’an Tefsiri Batı Türkçesi Kuzey Türkçesi Çağatay T./  Müş. O. Asya T. 

GGZ (-DI): Üzerinde çalıştığımız eserde GGZ çekiminin yuvarlak şekline (-DU) sadece I. çokluk şahıs çekiminde 

rastlanmıştır.Batı Türkçesi ve Kuzey Türkçesinde ekin “+DU” lu şekilleri de kullanılmaktadır. Bu açıdan eser Müşterek Orta Asya 

Türkçesine daha yakındır. 

-DI -DI/(-DU) -DI/(-DU) -DI 

ÖGZ:            mIş 

-ġan + dur 

-mIş  

-ġan (+dur) 

-mış 

-ġan (+dur) 

GZ: -r,-Ar,-I/Ur 

             -mAs 

             -mAz (Bu çekim 

metinde azdır.) 

-r,-Ar,-I/Ur 

_______ 

-mAz 

-r,-Ar,-I/Ur 

-mAs 

_______ 

 

-r,-Ar,-I/Ur 

-mAs 

_______ 

 

ŞZ: -A dUr 

       -A /-Ip turur 

       -A, -y 

_______ 

_______ 

_______ 

-AdI/-At 
_______ 

-A,-y 

-A dUr 

-A /Ip turur 

-A, -y 

Gelecek Z: -ĠAy 

                  -AçAķ 

_______ 

-AçAķ 

-ĠAy 

-Aç/şAķ 

-ĠAy 

Emir Kipi:. 

-AyIn 

-AyIm 

Eksiz 

-ĠIl 

-AyIĶ, -yUĶ 

-(I)ñIz,-(U)ñIz,-ĠIz,-I/UġIz 

-sUn (lAr) 

 

AyIn 

_______ 

Eksiz 

_______ 

_______ 

-I/UnI/Uz 

-sI/Un+lAr 

 

-AyIn 

-AyIm 

Eksiz 

-ĠIl 

-AyIĶ 

-IñIz 

-sIn+lAr/-sUn+lAr 

 

-AyIn 

_______ 

Eksiz 

-ĠIl 

-AyIĶ 

-U/IñIz, 

-sI/Un+lAr 

İstek Kipi: -A -A -A -ĠA 

Şart Kipi: -sA -sA -sA -sA 
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35. Birleşik Zamanlar: Hikâye birleşik zamanı (i-dI); rivayet birleşik zamanı ise (i-ken) 

ile yapılmaktadır. 

 
BİRLEŞİK ZAMAN KİPLERİ ÇEKİMİ 

El-Itkan Kur’an Tefsiri Batı Türkçesi Kuzey Türkçesi Çağatay Türkçesi/ Müşterek 

Orta Asya Türkçesi 

Hikaye Birleşik Zaman 

Çekimi: i-di 

 

i-di 

 

_______ 

 

i-di/ir-di 

Rivayet Birleşik Zaman 

Çekimi: i-ken 

 

_______ 

 

_______ 

 

i-ken 

 

36. Eserimizde bildirme “i-/ DUr-” ile yapılmaktadır. Eserde olumsuz bildirme “imes” 

ve “tügil” ile yapılmaktadır. 

 
BİLDİRME 

El-Itkan Kur’an Tefsiri Batı Türkçesi Kuzey Türkçesi Çağatay Türkçesi/ Müşterek 

Orta Asya Türkçesi 

i- i- _______ i- 

+dUr +DUr (+Dır) _______ turur 

tügil 

degil 

imes 

_______ 

degil 

_______ 

_______ 

_______ 

emes 

tügil 

_______ 

İmes 

 

37. Eserde kullanılan “–Uv” isim-fiil eki, Kuzey Türk Lehçelerinde kullanılan  

eklerdendir. Bu açıdan eser Kuzey Türk Lehçeleriyle yakınlaşmaktadır. “-ĠAn”,           

“-ĠUçI” gibi sıfat-fiil eklerinin başındaki “-Ġ” nin korunması Müşterek Orta Asya 

Türkçesiyle eserimizin ortaklaştığı konulardandır. 

38. Eser, Müşterek Orta Asya Türkçesi ağırlıkta olmakla birlikte Kuzey Türk Lehçeleri 

ve Batı Türkçesi özelliklerini de barındırmaktadır. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir: 

a. Eserde, Kuzey Türk Lehçelerinin belirleyici özellikleri olarak “söz başı /b/ nin 

korunması,  

b. “y-“ nin “c-“ ye değişmesi, kelime ve ekte “–Ġ-/-Ġ > Ø” ile “–Ġ- / - Ġ> -v- /-

v”, -ġ /-g > -y ses olayları,  

c. ünsüzler arasında ünlü türemesi (boruç, türük) olarak sayılabilir.  

39. Eserimizde tesbit ettiğimiz Müşterek Orta Asya Türkçesinin belirleyici özellikleri 

a. İlk hecede /i/ sesinin hâkim olması,  

b. Söz başı /t/ ve /k/ seslerinin korunması,  

c. Eklerdeki ve söz içindeki /Ġ/ sesinin korunması,  
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ç. Söz başında /y/ sesinin kullanılması,   

d. Söz başında /b/ sesinin korunması,  

e. Bazı eklerdeki  (-up, -ġuz vb.) düzlük yuvarlaklık uyumunun ısrarla 

kullanılmaması şeklindedir.  

40.  a. Söz başında /b/ sesinin düşmesi veya /v/ sesine değişmesi,  

b. Ek başı, söz içi ve sonu /Ġ/ sesinin düşmesi,  

c. Yükleme hâli ekinin “+I” olması gibi ayırt edici özellikler eserde Batı 

Türkçesinin izlerini göstermektedir. Bu önemli belirleyici özellikler eserin karışık 

dilliliğini gözler önüne sermektedir. 

 

 Üzerinde çalıştığımız metin Çağatay ve Kıpçak edebi dil özellikleri ağırlıkta 

olmakla birlikte Oğuz Türkçesine ait unsurları da barındırmaktadır. Eser Müşterek Orta 

Asya Türkçesiyle yazılmış olup ağızların yazı diline geçmeye başladığı döneme ışık 

tutması yönüyle önemli bir “Karışık Dilli” eserdir. 
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 TÜRKÇE DİNÎ TERİMLER 

alda- (I/12.11) Ar. münafık. Münafıklık etmek. 

avışķan (I/47.18): Doğru yoldan uzaklaşan. 

azdur- (I/16.27) Yoldan çıkarmak. Kötülüğe sevketmek. 

azġunlıķ (I/13.13) ) (I/13.13): Yoldan çıkmak, kötü yola sapmak. 

bar ķıluvçı (I/46.29): Ar. El-Hālıķ; Allah; el-Mübdį. Yaratan, varlık veren. 

bilgüçi (I/17.19):  Ar. el-Ǿalįm. Her şeyi bilen. 

bilgüçirek (II/6.21) bkz. bilgüçi. 

bilgülegen çik (II/394.15): Allah’ın insanoğluna verdiği akıl ve bilgi  sınırı. 

birle- (I/15.5) Ar. sübĥān. Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmek. Tesbih etmek. 

birlig (I/17.11) Ar. vahdet. Allah’ın birliği.  

bol- (I/25.24):  Ar. kun ‘ol’. Tanrı’nın “Kün! ‘Ol!’“ emriyle evren yaratılmıştır. Bu, 

tasavvufta, Tanrı’nın zatına özgü aşk nedeniyle kendisini görmek istemesi, evreni ve 

insanı yaratması olarak ifade edilir.  

boy śun- (I/46.17): Ar. imān-ı icmāli. İman etmek. 

bozuķlıķ (I/12.22): Far. Günah.  Günah. 

bozuķlıķ ķılma (I/12.19): Kötü yola sapmamak, yoldan çıkmamak, kafir ve münafık 

olmamak. 

büyük orun (I/104.3): Ar. āħiret. Öbür dünya. 

çın köñiller (I/11.15): Gerçek müslümanlar. Doğru kalpli olanlar. 

dünyānıñ bütüv vaķtı (II/426.9): Ar. ķıyāmet. Kıyamet günü. 

(hiç kimni) orŧaķ ķıl- (II/9.11):  Ar. el-vāĥid. Eşi ve benzeri olmayan, zâtında tek olan. 

ışan(urlar) (I/11.15): Ar. iǾtiķad. İnanmak. 

(ĥikmet) iyesi (I/18.15):  (ET iđi)  Ar. el-ĥakįm. Hikmet sahibi olan, terbiye eden, Allah, 

Rab, Tanrı. 

izgülik (I/62.25): Ar. kayra. İyilik.  

ķaranġulıķ (I/13.18: Ar. żulmet, cehl.  Doğru olmayan yol. Zulmet, cahillik. 

kiç- (II/452.6) Ar. Ǿafv. Affetmek.  

kimçilik (II/452.1): Eksiklik, günah. 

ķobarılġan kün (II/24.1): Kıyamet günü. İnsanların tekrar diriltileceği gün. 

ķobarıluv (I/11.15): Ar. el-muĥyį. Ar. ħaşere. Yerinden kaldırmak; toplamak, bir araya 

getirmek. Öldükten sonra tekrar diriltilmek, haşrolmak. 

ķol üstinlik (II/6.8.): Üstün duruma geçmek. Müslümanların bir derece üstün olması. 

köndürgüçi (I/11.14): Ar. er-reşįd . Doğru yola eriştiren. 
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köñil avruvları (I/12.16) Ar. nedm. Münafık ve kafir olmaktan duyulan vicdan azabı, 

pişmanlık. 

körgüçi (I/44.12) Ar. el-baśįr. “her şeyi gören, görücü”. 

körkem yal (II/3.2) Cennet.  

ķulaķlı bol- (I/14.2) Ar. müslim. Müslüman olmak. Doğru yolu bulmak. 

ķulaķsız (I/13.27): Ar. münafık. Duymayan. Münafık. 

ķul boluv (I/46.16): Ar. Ǿabd. Kul olmak. 

küçi yitküçi (I/15.3) Ar. el-vāliyy; el-ķaviyy. Kuvvetli, evreni ve evrende olan her şeyi 

yöneten. 

maķtav (I/241.1): Ar. ĥamd, ŝenā ‘1. medih ve övgü, alkış 2. şükür, şükran, teşekkür’.  

meñgülik (I/228.12) Ar. el- bāķį. Varlığının sonu gelmeyen, ebedî. 

meñgü bolġan tiriklik (I/149.21) Ar. el-ĥayy. Her zaman diri olan, ezelî ve ebedî bir 

hayat ile diri olan.  

muñsız (I/103.13): Ar. Śamed, Ġanį Hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkes 

ve her şey kendisine muhtaç olan yani Tanrı. 

namāz oķu- (I/48.25): Namaz kılmak. 

oŧ (I/16.2): Ar. nār, aźābü’n-nār. Cehennem ateşi. 

oŧ yaķdı (I713.18): Ar. daǾvet. Doğru yola çağırmak. 

ökünç (II/425.8): Ar. nedm. Pişmanlık, günah işlemeden duyulan pişmanlık. 

öltür- (I/17.13): Ar. el-mümįt. 
özi gine (I/15.19): Ar. el-vāĥįd. Zatında tek olan, eşi benzeri olmayan. 

rastlavçı (I/386.20): Ar. er-reşįd. Doğrulayıcı.  

saç-  (II/4.25): Allah’ın rahmetinden insanlara vermesi. 

śınamaķ (II/3.14): Sınamak, denemek, imtihan etmek. 

śıyınaçaķ orun (II/9.15): Allāh. 

śoġış ķıluv (I/96.10):  Allah yolunda mücadele etmek.  

śoķır (I/13.27): Ar. münafık. Kör. Münafık. 

śūr üril- (II/430.9): Ar. ķıyāmet. Sūra üflenmek, kıyametin kopması. 

tamuġ (I/11.15): Ar. cehennem. Cehennem. 

ŧañnı toġduruvçı (II/450.25): Güneşi doğduran. 

ŧaş  (I/16.3): Ar. maǾbūd. Put. 

tilsiz (I/13.27): Konuşmayan. Münafık. 

tirük (II/26.8): Ar. el-ĥayy. Allah’u te’ala her zaman diridir.  

toġrılıķ (I/13.14): Doğruluk, doğru yol. 
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toġrı yol (I/52.22): Tevhid yolu, İslam dini. 

töşek (I/77.12): Ar. cehennem. Cehennem. 

tüziklik ķıluvçı (I/12.20): Islah etmek. 

uçmaħ (I/11.15): Ar. cennet. Cennet. 

uluġ bolġan (I/251.24) Ar. el-Ǿaliyy, el-Ǿažįm. Ulu, yüce, üstün olan. Tanrı’nın güzel 

adlarından. 

uluġ kün (II/26.14): Ar. yevm-i kebįr, yevm-i Ǿažįm Büyük gün. Kıyamet günü. 

uluġlammaķlıķ(I/67.27): Ar. medĥ. Yüceltmek, övmek, senada bulunmak. 

uluġ yal (II/400.29): Ar. cennet. Cennet yurdu. 

ündeme- (II/4.13): İbadet etmek. 

ünde- (I/152.23): Ar. daǾvet. İslamiyet’e davet etmek, çağırmak. 

yanmaķ iyesi ot bolġan (II/435.2): Ar. cehennem. Cehennem ehli. 

yaratķuçı (I/15.18): (< ET. yarat + ķuçı) Ar. el-bâri; el-ħālıķ; Allāh.. Yaratıcı, Allah; 

yoktan var eden, yaratan.  

yavızlar (I/17.7): Kötü kişi, günahkar, münafık, vs. 

yiberilmiş (I/64.1): (Peygamber) gönderilmek; (kitap) indirilmek. 

yoķdan bar ķıl- (I/15.5): Ar. el-bāri. Yaratmak, yoktan var etmek. 

yoktan bar  it- (II/423.3): Ar. el-ħālıķ; Allāh; el-Mübdį. Yaratan, varlık veren. 

yüz döndür- (I/50.3): Doğru yoldan ayrılmak, yanlış yola sapmak. 
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TEFSİRDE GEÇEN KİŞİ ADLARI 

 

Ǿabbas oġlı merdās  (1/190.5): Kahramanlık şiirleriyle tanınan bir sahabedir. Hz. 

Muhammed (sav) dört hadis rivayet eden Hz. Abbas bin Merdâs, halife Hz. Osman (ra) 

devrinde vefat etti.  

Ǿabdu’l-lah  (II/188.23-24): Hz. Muhammed’in Hz. Hatice’den olan oğludur. 

Ǿabduǿl-lah bin śāmet  (1/229.19): Ubâde ibni Sâmit. Eshâb-ı kirâmdan olup, Ensâr’ın 

büyüklerindendir. Medine’de (m.583) senesinde doğup, Filistin’de 34 (m.654) 

senesinde vefât etmiştir. 

Ǿabdu’l-lah bin selam (ra) (1/54.28): Eshab-ı kiramdandır. Ensarın büyüklerindendir. 

Hicretten sonra müslüman olmuş ve m.663’te Medine’de vefat etmiştir. Hz. Yusuf 

soyundan ve Medine’deki Yahudi Beni Kaynuka kabilesindendir. 

Ǿabdu’l-lah bin ubeyy (1/ 229.16): Medineli münâfıkların reisi ve Hazrec kabîlesinin 

ileri gelenlerindendir. İsmi; Abdullah bin Übey bin el-Hâris bin Ubeyd’dir. İbn-i Selûl 

diye de bilinir. Münâfıklığını gizlemişti. İbn-i Selûl, 630 (H.9) senesinde Medîne’de 

öldü. 

Ǿabdu’l-lah ibni mesǾud (1/136.2): (d.? - ö. 653, Medine). Sahabe ve ilk dönem müfessir, 

muhaddis ve fakihlerindendir. Abdullah bin Mesud, Kabe'de ilk defa açıktan Kur'an 

okuyan kişidir. Ömrü boyunca peygamber himayesinde yaşamıştır. Bedir'de Ebu Cehil'i 

öldürerek Mekkelilere ağır bir darbe vurmuştur. Hicretin 32. veya 33. yılında altmış 

yaşlarında Osman'ın hilafeti döneminde vefat etmiştir.  

Ǿabdu’llah oġlı cābir  (1/210.15 ): Ensâr-ı kirâmın büyüklerindendir. Künyesi Ebû 

Abdullah veya Ebû Abdurrahman’dır. (m. 601) yılında Medine’de doğmuş olup, 77 (m. 

694) yılında 95 yaşında Medine’de vefat etmiştir.  

Ǿabdu’r-rahman bin ‘avf (1/82.8): (590?-32/652). Resûlullah'ın hayatta iken cennetle 

müjdelediği on sahabeden ve ilk müslümanlardan biridir. 

Ǿabdü’r-rezzāķ (II/19.8): Hz. Muhammed’in isimlerindendir. Vahşilerde bu ad kullanılır. 

Ǿabdü’r-rezzāķ (I/374.15): Müsannef adlı eseri vardır. Beyrut 1403. 

‘abdu’l-‘uzzâ kızı kuteyle (II/380.9): Ebû bekir’in hanımı Esma’nın annesidir.  

abrahe (II/448.7-8): Yemen padişehının adıdır. 

adem aleyhi’s-selam (1/18.1): Yaratılmış ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanılır. 

İnanışa göre Allah O’nu kendine benzer şekilde (Rahman suretinde)  yaratmış ve O’na 

kendi ruhundan üflemiştir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCfessir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhaddis
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2kih
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kabe
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%27an
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Cehil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_bin_Affan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Peygamber
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rahman
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Ǿadį  oġlı Ǿāśım  (I/364.10): Ebû Amr Âsım bin Adį b. El-Cedd el-Belevį el-Aclânį. 

(ö.45/665) Hz. Muhammed’in Mescid-i Dırar’ı ortadan kaldırmak için görevlendirdiği 

sahabe. 

ahmed el-hindî  (? – 1717)  : Kaynaklarda şeyh olduğundan bahsedilir. (?) 

ahmet ismli peyġamber (383.13): Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa’nın(sav)  

isimlerinden birisidir. 

ahtab oġlı huyey (1/153.6): Hz. Muhammed’in Arap olmayan eşlerindendir. Medine 

Yahudilerinden Nadir Oğulları kabilesi reisi Huyey b. Ahtab, Safiyye binti Huyey’in 

babasıdır. 

aǾişe (1/86.1): bkz. Hz. Ǿaişe. 

Ǿali (26.9): Bkz. Hz. Ǿali 

Ǿamil (1/27.23): Bir kişi adı. 

Ǿammār maġįre ĥāşim (1/179.7): Müşriklerin işkencelerine uğrayan ilk sahabelerdendir. 

Adı Ammâr, künyesi Ebû Yakazan’dır.  

Ǿammār  (I/257.21): En tanınmış sahabelerden biridir. İslam peygamberi Hz. 

Muhammed ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir müslümanlardandır. 

āśım oglı Ǿabdu’l-lāh (I/89.24) Zeyd bin Âsım (r.a.)’ın Abdullah ve Habîb isminde iki 

oğlu vardır. Bunlardan biri olan Abdullah da kardeşi de Bedir Savaşı’na katılır.  

 āsiye bint muzāhhim (II/399.19): Asiye Binti Müzahim, Hazret-i Musa'yı bebekken Nil 

Irmağından kurtarıp, büyüten, sonra da onun peygamberliğine inanan hanımdır. Asiye 

Binti Müzahim Firavun'un hanımıdır. Fir’avn, İslamiyetten vazgeçmesi için tehditte 

bulunur,ona işkence eder. Öldürür. 

Ǿavf oġlı Ǿabdu’r-raħman (I/376.24): Bkz. ĥażret-i Ǿabdu'r-raĥman. 

Ǿavf oġlı Ǿamru (I/370.13): Hz. Amr, İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman olmuştur. 

Diğer sahabeler gibi Medine’ye hicret etmiştir. Hendek Savaşı’na katılmıştır. 

Peygamberimizden birkaç hadis de rivayet eden Hz. Amr, Muâviye’nin (r.a.) hilafeti 

zamanında vefat etmiştir.  

Ǿavf oġlı ġanem  (I/370.15): Cemîle Binti Abdullah bin Ubey bin Hâris bin Übey bin 

Mâlik bin Sâlim Ganem bin Avf bin Hazrec bin Habli. Gasîl-ül-Melâike lakabıyla 

tanınan sahabe Hanzala bin Ebû Âmir'in hanımı. Hz. Cemîle (r.anha), münafıkların başı 

Abdullah bin Übey bin Selûl'un kızıdır. İslāmiyetin ilk yıllarında müslüman olan 

kişilerdendir. 

Ǿavf oġlı ĥażret-i Ǿabdu'r-raĥman (I/364.3): Bkz. ĥażret-i Ǿabdu'r-raĥman. 

ayşa (1/98.10): Hz. Davud’un annesi olarak anılmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmed_el-Hind%C3%AE&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sahabe
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Peygamber
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medine
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhacir
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Ǿayyine bin süfyan (199.15): Tefsir müeeliflerinden biridir. 

azura oġlı finhas (1/152.25): Önce bolluk içerisinde yaşayan ve yaşadıkları yerlerde 

halkın en zengini olan Yahudiler, Allah’a isyanları yüzünden darlığa ve sıkıntıya 

düşmüş ve bu sözü Finhas ibni Azura söylemişler ve ayet (Bilakis, Allah’ın elleri 
açıktır, dilediği gibi verir.) bundan dolayı nazil olmuştur.  

bedįl (1/244.4): «Temîm-i Dâri ile Adiy b. Hatim Müslüman olmazdan önce 

hıristiyanlarmış. Ticâret için Şam'a gitmişler. Amr b. Âs'm azâdlısı Bedil (veya Büdeyl) 

de onlarla berâbermiş. Bedil, Müslümanmış. Şam'a vardıklarında Bedil, hastalanmış. 

Bütün malını bir kâğıda yazıp ailesine teslim edilmesi için arkadaşlarına teslim etmiş 

Arkadaşları onun gümüşlerini çalıp gerisini ailesine vermişler. Aile eşyaların içindeki 

kağıtta gümüş olduğu anlamış ve Temîm'le Adiy'ye gümüşleri sormuş. Temîm'le Adiy 

inkâr etmişler. Bunun üzerine mirasçılar, onları Peygamber (S.A.V.)'e götürmüşler. 

Gümüş kap ellerinde bulununca.biz bunu Bedil'den satın aldık. Fakat isbât edecek 

beyyînemiz olmadığından söylemedik, demişler. Bu konuda ayet-i kerîme inince, 

mirasçıların kabilesinden olan Amr b. Âs ile Muttalib b. Ebî Vedâa gelip, o kabın 

Bedîl'e âid olduğuna şâhidlik etmiş. Ve kap, mirasçılara verilmiş.  

belte’a oġlı hâtib (II/377.25): Hâtıb İbn Ebî Belte'a Lahm Kabilesinin Beni Halife 

koluna mensup bir zattır. Ebû Belte'a'nın oğludur. Aslen Mekkeli değildir. Mukâtebe 

yaparak hürriyetini satın almış, Mekke'nin fethinde son taksidini ödemiştir. Bedir ve 

Hudeybiye gazvelerinde hazır bulunmuştur.  

benū harįse (1/139.9): Evs kabilesindendir. Savaşta az oldukları için korktuğundan 

bahsedilen iki kişiden biri olarak adı geçer. (Hazrec'ten Benû Seleme ile Evs 

kabilesinden Benû Harise.) 

benū seleme (1/139.9): Hazrec kabilesindendir. Câbir İbn Abdullah (r.a.)'ın nakledilen 

bir sözünden anlaşıldığına göre, savaşta az oldukları için korkan iki kişi vardır. 

Hazrec'ten Benû Seleme ile Evs kabilesinden Benû Harise. 

beşir (1/86.2): Revaha oglı ‘Abdu’l-lah’ın kız kardeşinin kocasıdır. 

beyđāvį  (1/247.23) (II/6.24): Kadı Beydavi (dt. ?, Şiraz - öt. 1286 Tebriz), İranlı 

hukukçu, bilim adamı ve müfessir.  Şiraz yakınlarındaki Beyda kasabasında doğmuş ve 

yetişmiştir. Şiraz'da baş kadı iken kadılığı bırakarak, İslami bilimler üzerinde çalışmaya 

başlamıştır. Daha sonra Tebriz'e yerleşmiş ve 1286 yılında burada ölmüştür. En büyük 

ve ünlü çalışması Envaru't Tenzîl ve Esraru't Te'vil (tenzilin nurları ve tevilin esrarları) 

adlı Kur'an tefsiridir. Türkçe'de ve Türkiye'de Beydavi Tefsiri olarak bilinen bu eser 

yüzyıllarca medreselerde okutulmuştur.  
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bilāl (1/100.10): Bilali Habeşi. Ümeyye b. Halef'in kölesidir. Diğer kölelerden farkı 

müslüman olmasıdır. Hz. Ebubekir döneminin altın sesidir. Hz. Ömer döneminde vefat 

etmiştir, o eşsiz güzel sesiyle müezzinlerin üstadı olarak göç etmiştir. 

cābir ķızı ümmü şerįk (II/190.25): Ümmü Şerik künyeli Hakîm İbn Câbir´in Kızı 

Guzeyye Ümmü Şerik. Kureyşlidir. Mekke´de müslüman olmuştur. Künyesi «Ümmü 

Şerîk»’tir. Kureyş kadınlarını İslâm´a davet eder. 

caĥş ķızı zeyneb (II/188.5): Cahş kızı Zeynep (r.a) Esdiye kabilesinden, Resulullah'ın 

(s.a.v) halası, Abdülmuttalib'in kızı Emine'nin kızıdır. 

cebel oġlı dāvud (1/213.18): Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Milâdî 605 senesinde 

Medine’de doğdu. Hicretin 18. (m. 640) yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas 

köyünde vefât etti. Onsekiz yaşında iken Müslüman oldu. Hadîs-i şerîfle övüldü. 

ceĥĥāş oġlı Ǿamm (1/216.8/9): Hz. Muhammed’e suikastta bulunmayı (üzerine taş 

yuvarlayarak öldürmek) kabul eden bir Yahudi’dir. Hz. Muhammed, vahiy yoluyla 

suikastten kurtulur ve Medine’ye döner. 

celāle’d-dįn el-suyūtį ĥażretleri  (I/373.16): İslam âlimlerinin en büyüklerindendir. Asıl 

adı Abdurrahman'dır. Celaleddin lakabı babası tarafından kendisine verilmiştir. 

Künyesi, Celaleddin Ebü'l-Fazl Abdurrahman bin Kemaleddin Ebi Bekr bin 

Muhammed el-Huzayri es-Süyutî el-Şafii şeklindedir. 

celās (I/362.14): Celas bin Süveyd. Bir münafıktır. 

cemįle (1/87.26): Kays oġlı sābit’in karısıdır.  

cemūh oġlı amr (1/79.16): Amr ibnu Cemuh, cahiliye döneminde Yesrib ileri 

gelenlerinden, Celemeoğullarının efendilerinden, Medine cömertlerinden, karakter 

sahibi biridir. Çocuklarından sonra İslamiyet’i kabul eder. Uhud savaşında şehit olur. 

cünāne oġlı hişām  / cünāne oġlı maķįs  (1/189.11): Makis Bin Dababe, kardeşi Hişam’ı 

Benî Neccar içinde öldürülmüş olarak buldu. Kardeşinin katili bulunamadı. Hz. 

Peygamber Neccar oğullarına Hişamın diyetini ödemelerini emretti. Onlar da, Makis’e 

diyeti ödediler. Ama Makis ondan sonra bir müslümana saldırıp onu öldürdü ve mürted 

olarak Mekke’ye döndü. Veya ayette bildirilen (Kim bir mü’mini kasten öldürürse, 
cezası içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir.) 
daķyānūs pādişāh (II/3.24): Ashab-ı Kehf zamanında yaşayan ve putperest olan Rum 

krallarındandır. Kendi inancı dışındaki inanç sahiplerini öldürten kralın putperest 

olmaları için mühlet verdiği yedi imanlı genç, kralın bu teklifini kabul etmez ve bir 

mağaraya saklanırlar. Uykuya dalarlar. Dakyanus (Decius) mağaranın ağzını taşla 

ördürtür. Onları ölüme terk eder. Gençler 300 veya 309 yıl sonra kendilerine gelirler. 
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đamre oġlı cündeb  (1/191.27 ): Cündeb bin Damre, çok zengin ve çok yaşlı ve dört 

erkek evlat sahibi Mekkeli bir müslümandır. Hicret edememiştir. Allah’a yalvarır. Sonra 

hicret ettiği öğrenilir. 

davud (1/31.10): Davud, İsrailoğullarının kurduğu İsrail Krallığı'nın ikinci kralı 

(yaklaşık MÖ 1000-MÖ 962) ve Kudüs kentinin kurucusudur. Kur'an'da peygamber 

olarak zikredilir. Hristiyan inancında İsa'nın Eski Ahit'teki simgelerinden biri sayılır. 

Kur'an'a göre Zebur, Davud Peygamber'e Allah tarafından indirilmiştir. Dâvud'un adı 

Kur'an'da 17 yerde geçer. İslâm geleneğinde Dâvud'un sesinin çok güzel olduğu 

söylenir. "Dâvûdî ses" deyimi buradan gelmektedir. 

delilhan canaltay  (II/1.11): Kazakistan’ın bağımsızlığından sonra Dünya Kazakları 

Cemiyeti Yönetim Kurulu’na seçilen, Kazakistan’ın bağımsızlığının 10 Yılı Madalyası 

ile ödüllendirilen Delilhan Canaltay 15 Haziran 1922’de Doğu Türkistan’ın Altay 

Bölgesi Örmeyti Yaylasında dünyaya geldi. 1940’tan itibaren bu bölgedeki Kazaklar 

için çalıştı ve onlara liderlik etti. 1949’da Urumçi’deki komünizme karşı alınan karar 

doğrultusunda, Urumçi’deki bütün görevlerini bırakarak, halkın teşkilatlandırılması ve 

siyasi mücadelenin güçlendirilmesi için babası Canımhan Hacı’yla birlikte Osman Batur 

ve Barköl halkının yanında yer aldı. General Peng De Huai askeri saldırısına karşı 

savaşa katıldı. Devamlı mücadele halinde Tibet üzerinden 1951’de Hindistan’a geçti. 

1952’den itibaren Hindistan Hükümeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmaya 

başladı. 1960’ta Tayvan’a gitti. 1970’te Türkiye’ye geldi. 2001′de Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Kazak halkına yaptığı hizmetlerinden 

dolayı 10. Yıl Madalyası ile taltif edildi. 1992’de Kazakistan Cumhuriyeti’nin 

Prezidenti Nursultan Nazarbayev’in davetlisi olarak Almatı’da Dünya Kazakları’nın ilk 

kurultayına iştirak etti. Kurultay’da kurulan Dünya Kazakları Cemiyeti’nin Yönetim 

Kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevi 2002 yılına kadar devam etti. 15 Ocak 2012 yılında 

İstanbul’da 90 yaşında vefat etti.  

ebû Ǿaķįl el-enśārį    (I/364.15): Ebü'l-Hüseyn Abdurrahman b. Ömer b. Muhammed b. 

Seril es-Sûfî (ö. 376/986) X. yüzyıl İslâm dünyasının tanınmış astronomi bilgini. 291'de 

(903) Rey’de doğdu. 975'te Adudüddevle'nin oğlu Şerefüddevle'nin Bağdat'ı ele 

geçirmesinden sonra bu şehirde çağdaşları olan âlimlerle birlikte çalışmış ve 

gözlemlerde bulunmuştur. Astronomide yeni bir dönem başlatmıştır. 

ebū Ǿāmir  (I/370.25): Peygamberimiz (a.s.)in Medine´ye hicret ettiği sırada, Medine´de 

Dubay´a oğullarından Ebu Âmir Rahib Abdi Amr b. Sayfî ve ona uyan bazı adamlar 

birlikte kalkıp Mekke´ye gittiler. Peygamberimiz (a.s) ona Fâsık adını taktı. Hendek 
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Savaşları’nda da müşriklerin yanında Peygamberimiz (a.s.)’a karşı savaştı. Mekke 

fethedilince Taife, Taiflilerin müslüman olduklarını görünce de Şam´a kaçtı ve gurbette 

yalnız başına öldü.  

ebū bekr el-sıddīk (1/85.29 – 1/86.1): Abdullah bin Kuhafe bin Kaab et-Teym el-

Kureyş, Ebu Bekir es-sıddık. (d. 573 -ö. 23 Ağustos 634). İlk halifedir. Hz. 

Muhammed'in en iyi dostudur. En yaygın kullanılan lakaplarından olan es-Sıddîk 

(sadık, bağlı, doğrulayıcı) sebebiyle sık sık Ebu Bekir es-Sıddîk olarak anılır. 

Muhammed'in, Ebubekir'in kızı Aişe ile hicret öncesinde Mekke'de evlenmesinden 

dolayı kayınpederidir. Halifeliği sırasında Kuran'ı mushaf haline getirtmiştir. 

ebū cehl  (1/188.20): Amr bin Hîşām veya Ebû Cehîl, (? - 17 Mart 624).  Mekke'nin eski 

liderlerinden biridir. Müslümanlara karşı olan davranışları dolayısıyla tanınır. 

Müslümanlar arasında daha çok Ebû Cehîl (Cahilliğin Babası) takma adıyla bilinir. 

Abdullah bin Mesud tarafından öldürülür. 

ebū cehl oġlı Ǿikrime  (II/179.22): Ebu Cehil’in oğludur. Babası, müslümanların en azılı 

düşmanı olan, “Cehaletin babası” anlamına gelen “Ebu Cehil” künyesiyle bilinen bir 

kişidir. İkrime Bin Ebi Cehil, El Mahzumi diye anılır ki, Kureyş´in sayılı silahşör ve 

kahramanlarından ve en iyi dövüşen süvarilerindendir. 

ebū el-Ǿabbās (II/37.14): Ebū el-ʿAbbās ʿ Abd Allāh bin Mu ḥammed bin ʿAlī bin el-

ʿAbbās) (d. 721 - ö. 754) Emeviler hanedanının yıkılmasına neden olup Abbasiler 

devletinin kurulmasıyla 750-754 döneminde ilk Abbasi Halifesi olarak hüküm 

sürmüştür. 

ebū el-āǾver es-selem  (II/179.22): Ebû Süfyan, İkrime b. Ebî Cehil ve Ebu'1-Aver (Amr 

b. Süfyan) es-Sülemî hakkında bir ayet inmiştir. Bir savaştan sonra Medine'ye gelmiş ve 

Abdullah b. Ubeyy'de kalmıştır.  

ebū el-ķāśım  (1/216.7): Muktadî veya Ebû’l-Kâsım "el-Muktadî bi-ʿEmrillâh"  (d. 1056 

– ö. Şubat 1094) Bağdad Abbâsî Hâlifelerinin yirmiyedincisidir. 

ebū el- mansur el-maturįdį (1/35.13): Muhammed bin Mahmud Ebu Mansur al 

Semerkandî el-Maturidî el-Hanefi. Ehl-i sünnetin itikaddaki iki imamından birincisidir. 

Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamıdır. Kurucusu olduğu kabul edilen 

mezhep “Maturidilik” olarak anılır. 

ebū el-mirrih (II/37.14): Kaynaklarda adı doktor olarak geçmektedir. 

ebū el-velįd (II/37.14): I. Velid, tam adı Ebu'l-Abbas el-Velid Bin Abdülmelik Bin 

Mervan (d. 668?-ö. 715), Emevilerin altıncı halifesi (705-715). Gençliğinde Bizans'a 

karşı düzenlenen seferlere katılmıştır. 705 yılında halife olmuştur. 
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ebū ħıŝme leylā bint ebū hısme  (I/377.1): Âmir. Künyesi, Ebû Abdillâh’tır.  Mekke’de 

doğmuş olmalıdr. Baba adı, Rebîa b. Mâlik el-Anzî el-Adevî.  Akrabaları, cahiliye 

döneminde Hz. Ömer’in  babası Hattâb’ın evlâtlığıydı ve Âmir b. Hattâb el-Adevî diye 

anılırdı.  

ebū ishak el-razi (1/68.3): Adı, İbrâhîm bin Mûsâ bin Yezîd bin Zâzân et-Teymî’dir. 

“Sagîr” lakabı ile de meşhûrdur. Büyük hadîs âlimlerindendir. Doğum tarihi belli 

değildir. 230 (m. 844) tarihi civarında vefat ettiği bildirilmektedir. 

ebū leheb (450.6): Kur'an'da ismi anılan şahıslardan biridir Ebu Leheb, 

Resulullah(s.a.v)'ın amcasıdır. Resulullah(s.a.v)'a karşı halkı ve yakın akrabaları 

kışkırtıcı tavırlar içerisindedir. Ebu Leheb'in had bildirme sevdasının ayyuka çıktığı bir 

anda Leheb suresi inzal oluverir. Ebu Lehe’in halk içindeki künyesi ‘kızıl adam’dır.  

ebū mūsā el-eşǾārį (1/230.8): Sahâbedir. Hz. Ali ile Muâviye arasındaki savaşta meşhur 

"hakem olayı"nda hakemlik yapan Ebû Musa el-Eş'ari, Yemenlidir. Asıl adı 

Abdullah'tır.  

ebū rafi (1/129.3): Ebû Râfi’ künyesiyle meşhurdur. Adı tam olarak bilinmemekte olup 

ona atfen on kadar isim zikredilmektedir. Bunlar arasında en fazla İbrahim ve Eslem adı 

geçmektedir. Mısır’ın yerlilerinden olan Ebû Râfi’, Hz. Peygamberin amcası Abbas’ın 

kölesidir. Hazreti Abbas’ın hanımı Ümm-i Fadl ile birlikte Bedir Gazvesinden önce 

müslüman olmuştur. 

ebū serĥ oġlı bolġan suǾud oġlı Ǿabdu'l-lah (II/266.5): (ebu serh oglı sa’d oglı Ǿabdullah). 

Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve Kuzeybatı Afrika’nın fatihidir. Künyesi Ebu 

Yahya’dır. Resulullah efendimizle (sas) Medine’ye hicret etti. Vahy katibiydi. Sonra 

dinden dönerek, müşrik oldu. Mekke'ye geri döndü Abdullah bin Sa’d tövbe ederek, o 

gün Müslüman oldu.  

ebu süfyān (1/144.18): Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden meşhur bir sahabedir. İsmi 

Sahr bin Harb’dir. Ebû Süfyân künyesi ile tanınır. Resûlullahın kayınpederidir. (m. 565) 

senesinde Mekke’de doğmuş, 34 (m. 653) senesinde de Hz. Osman zamanında vefat 

etmiştir.  

ebū ŧālib (II/231.24): Ebu Talip veya Ebu Talip bin Abdülmuttalip (d.549 ö. 619/23), 

Ali’nin babası ve Muhammed’in amcasıdır. 619 ya da 623 yılında ölmüştür. 

ebū ŧālib oġlı caǾfer (1/237.4): İslam peygamberi Muhammed'in amcası Ebu Talib'in 

oğludur. Ali bin Ebu Talib'in kardeşidir. Üveys kızı Esma ile evlidir. Mute 

Muharebesi’nde kumandanlık yapmış, şehit olmuş bir komutandır. 
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ebū vaķķaś oġlı saǾd  (1/238.13): (d.? ö.675), Cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. 

İslam'ı ilk kabul edenlerdendir. İslam uğruna ilk kan akıtan kişi olarak anılır. 675 

yılında Medine'de yakınlarındaki Akik vadisinde vefat etti. 

el-kurzį (1/129.3): Muhammed b. Kab el-Kurzi. Müfessirlerdendir. 

el-keźźāb (II/266.3): Veda Hacc'ından döndükten sonra Rasûlüllah (s.a.v.) hastalanır, bu 

haberi duyan Müseylemetu'l-Kezzab müslümanlıktan çıkar. Kendisinin, milletine 

gönderilmiş bir peygamber olduğunu iddia eden bir kişidir.  

el-mercānįniñ ĥikmet-i bāliġa (II/284.4): Şihâbü’d-din Mercanî. Fıkıh âlimi. 3 Ocak 

1818 tarihinde, Kazan’a bağlı Yabınçı köyünde dünyaya geldi. Buhara’da medrese 

eğitimi aldı. Yeni eğitim sistemini destekler. Mercânî 17 Nisan 1889 tarihinde yetmiş üç 

yaşındayken vefat etmiştir. 

el-mercānįniñ muķaddemet ü vefiyyeti’il-eslāf  (I/373.7): Mercanî’nin bir eseridir. 

elyasǾ  (II/237.9): Kur'an-i Kerîm'de ismi geçen peygamberlerden biri. Hz. Musa 

(a.s)'dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)'a dayandığı rivayet edilen bir İsrailoğulları 

Peygamberi. 

elyas Ǿaħŧūb oġlı ĥażret-i idrįs (II/237.10): Elyesa' Aleyhısselamın Soyu: Elyesa' 

b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim 

Aleyhisselâm'dır. Elyesa' (as)nın İlyas Aleyhisselâm'ın amcasının oğlu olduğu da 

söylenir. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.  

elyasa (1/31.10): bkz. elyas. (Hz. Elyasa Mumsema) İsrailoğullarına gönderilen 

peygamberlerdendir. 

emrü'l-ķays (II/224.27): İmrü’l-Kays İbn Hucr [İmrü’l-Kays] (?-540). Cahiliye 

döneminin meşhur Arap şairlerindendir. Şiirleri Kâbe’nin duvarlarına asılan Muallâka 

şairleri arasında yer almaktadır. 

erkam oġlı zeyd (1/94.5): Hz. Zeyd, küçük yaşta yetim kalmış, Abdullah bin Revâha’nın 

korumasında büyümüştür. Abdullah bin Revâha İslamiyet’i kabul edince, o da küçük 

yaşta Müslüman olur. Hicret’in 68. senesinde Kûfe’de vefat etmiştir. 

esmā’bint-i ebūbekr  (II/380.10): Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in ilk halifesi Hz. Ebu 

Bekir'in kızı olan Esma binti Ebi Bekir (r.anha), hicretten yirmi yedi yıl önce Mekke'de 

doğdu. Mü'minlerin annesi Hz. Aişe'den on yaş büyük olup baba bir kardeştirler. İslam'a 

ilk girenlerden olan Esma, (r.anha) Mekke devrinde adını ilk olarak hicret sırasında 

İslam tarihine yazdırmıştır.  

ermiya (1/31.10): İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. Harun (as) 

neslindendir. 
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esvedü’l-Ǿansį  (II/266.3): Veda Hacc'ından döndükten sonra Rasûlüllah (s.a.v.) 

hastalanır, bu haber yayılınca, Yernen'de El-Esvedu'l-Ansî ve onunla birlikte 

Yemâme'de Müseylemetu'l-Kezzab ve Benî Esed'in memleketinde Tuleyha el-Esedî 

müslümanlıktan çıktılar. Bu üç yalancı, kendilerinin milletlerine gönderilmiş birer 

peygamber olduklarını iddia ettiler.  

eşref oġlı hakim (II/94.21): Ka’b b. Eşref Muhteris Yahudi, meşhur bir şairdir.  

eşmoyıl (1/31.10): Harun’un oğludur. Peygamber olduğundan bahsedilir.  

eyyūb  (II/58.18): Eyyub ya da Eyüp, İbrahim oğlu İshak'ın soyundan gelen, hastalık ve 

sıkıntılara karşı sabır  konusunda örnek gösterilen bir peygamberdir. 

eyyūb  Ǿaleyhümü’s-selāmnıñ  beşer  ismli  oġlı  (II/237.12): Hz. Eyyub’un oğludur. 

Beşer ya da Zülkefil / Zülküf diye bilinir. 

ezraķį (II/19.12): Ebü'l-Velîd Muhammed b. Abdillâh b. Ahmed b. Muhammed el-Ezrak 

(ö. 250/864 [?]) Ahbâru Mekke adlı eseriyle meşhur olan tarihçi. Mekke'de doğdu. 

Ezrakî diye meşhur olmuştur. 

faķūźā kızı hanne  (1/119.23): Ashab-ı Siyer (tarih ilmiyle uğraşanlar)ın dediklerine 

göre, Zekeriyya ile İmran iki kız kardeşle evlenmişlerdir. Yahya (a.s.)’ın annesi olan 

Fakuza kızı İşa, Zekeriyya (a.s)’nın nikâhı altında, Meryem validemizin annesi olan 

İşa’nın kız kardeşi Fakuza kızı Hanne, İmran’ın nikâhındadır. 

fāŧıma (1/125.7): Hz Fatıma (a.s), Hz. Resulullah (s.a.a)’in Hz. Hatice’den doğan 

kızıdır. Resulullah (s.a.a)’ın davete başlamasının beşinci yılı, Cemadiy’ul- Ahir ayının 

20. cuma günü doğmuştur. Hz. Fatıma (a.s), Hz. Ali’nin eşidir. Hz. Fatıma (a.s) 

Medine’de vefat etmiştir. 

feylesof aristatalis (II/19.11): Aristoteles ya da kısaca Aristo (MÖ 384 – 7 Mart MÖ 

322) Antik Yunan filozofu. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri 

sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda 

pek çok eser vermiştir. 

fir’avun (1/19.26): Mısır'da, hususan Hazret-i Musa (a.s.) zamanında Allah'a isyan edip 

ilâhlık davasında bulunan, Musa peygambere inanmayan hükümdardır. II. Ramses 

olduğu da söylenir. Eski Mısır’daki hükümdarların genel adıdır. 

ġanime oġlı ŝaǾlebe (I/367.5): Halid b. Zeyd b. Küleyb b. Sa’lebe b. Abdi Amr b. Avf b. 

Ganım b. Malik b. Neccar. Sahabedir. 

ħabbāb  (II/31.26): İslâm ile şereflenen ve İslâm'a girdiği için müşrikler tarafından 

işkence edilen ilk sahabelerden biri.  
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ĥabįbü’n-neccâr  (II/213.22): Kıssaya göre, M.S. 40’lı yıllarda (İsa), havarilerinden 

Yunus (Yuhanna) ve Yahya’yı (Pavlus) Antakya’ya gönderir. Bu iki elçi Antakya'ya 

girerken koyunlarını otlatan marangoz Habib-i Neccar ile karşılaşır (neccar, marangoz 

demektir). Neccar, yatalak oğlunun elçiler tarafından iyileştirilmesi üzerine İsa'nın 

getirdiği dine iman eder. Ancak Antakyalılar elçileri hoş karşılamaz ve onları hapse 

atarlar. İsa, bunun üzerine Barnabas’ı şehre üçüncü elçi olarak gönderir. Elçilerin tüm 

çabalarına rağmen halk İsa’nın dinine inanmaz ve onları öldürmeyi planlar. Bunu 

öğrenen Habib-i Neccar, şehre giderek Antakyalılara "Sizden hiçbir ücret talep etmeden 

Hakk dinini anlatan bu elçilerin söylediklerine uyun" diye seslenir. İsa'nın elçileri de, 

Habib-i Neccar da işkence altında şehit olurlar. Bu olay Kur'an’ın Yasin suresinde 

anlatılmaktadır. 

ĥābis oġlı mirdās oġlı Ǿabbās  (I/358.29): Abbas ibn Mirdas, şair kimliği ve kahramanlığı 

ile tanınıp meşhur olmuş sahabedendir.   

hafza / hafsa (II/397.4): Ömer b. Hattab’ın (R.A.) kızıdır. Hafsa, Allah Rasulü ile 

evlenerek O’nun dördüncü eşi oldu. Evlendiğinde 20-22 yaşlarında genç bir hanımdı. 

Hafsa, dönemin okuma-yazma bilen ender hanımlarından biriydi, ayrıca hafızdı. Hz. 

Hafsa Hicrî 45 yılında vefat etmiştir. 

ĥakįm ķızı ħûle  (II/190.24): Hz. Hule binti Hakim, Osman İbn Maz'un hanımıdır. 

ħalef oġlı ümmiye (II/9.4): Peygamberimize düşmanlık yapanların başında 

gelenlerdendir. 

ħalef oġlı ubeyy (II/219.27): Uhud savaşında Hz. Peygamber tarafından öldürülen kafir. 

halife altay (II/1.11): Kazakları Türk halkına tanıtmayı amaçlayan yazar. Halife Altay, 

Kazak Türkleri konusunda ikisi Anadolu Türkçesinde biri Kazak Türçesinde olmak 

üzere üç eser yayımladı. İlki 1977 senesinde “Kazaklara ait Şecere” adıyla Anadolu 

Türkçesinde yayınlandı. Bu küçük eserde Türkiye’de yaşayan bazı Kazak Türklerinin 

şecereleri yer aldı. İkinci eserinde Altay, göç esnasında şahit olduğu olayları Kazak 

Türkçesinde manzum olarak kaleme aldı. 1980 yılında “Estelikterim” (Hatıralarım) 

adıyla İstanbul’da yayınlanan kitap, Türkiye’de Kazak Türkçesinde yayınlanan ilk eser 

olma özelliğine sahiptir. Yazar, Pakistan ve Hindistan’daki muhaceret günleriyle ilgili 

değerli bilgiler vermektedir. Üçüncü eseri “Anayurttan Anadolu’ya” adını taşımaktadır. 

Eser 1981 yılında Ankara’da Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıktı. Eserde Kazak 

Türklerinin örf-adetleri ve Türkiye’ye yapılan göç geniş bir şekilde anlatılmaktadır 

hâmân (II/252.24) : Fir’avn’nın veziri. 

ĥāmįdiye (II/284.4): Fetâvâ-i Hâmidiye: Matbaa-i Âmire Kahire 1280. 
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hārān ismli ķardaşınıñ oġlı lūŧ (II/56.7): Hz. Lût (a.s) Kur'ân-ı Kerim'de geçen 

peygamberlerden biridir. Lût (a.s) ile birlikte Hz. İbrahim'in kardeşi Hârân'ın oğludur. 

ĥarb oġlı süfyān (II/65.27): Ebu Süfyan (d.561-ö.652) Mekke'nin fethi sırasında 

Müslüman olmuş sahabelerdendir. Tam adı "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin 
Ümeyye"dir. 561 yılında Mekke'de doğdu. Zengin bir aileye mensuptu. Asıl adı 

Sahr'dır. İslamiyet'e veMuhammed’e açıkça cephe aldı. 652 yılında Osman'ın hilafeti 

döneminde Medine'de öldü. 

ħāriŝ el-muĥārį oġlı ĥuveyreŝ  (1/194.3): Peygamberimiz (s.a.v.) henüz Mekke'de iken 

kendilerine en ağır eziyet ve hakarette bulunan kimselerdendir.  

ĥāriś  ķızı  meymūne  (II/190.24): Hilal Kabilesindendir. Resulullah'ın (s.a.v) en son 

evlendiği hanımdır. 

ĥariŝ oġlı nażir (II/62.11): Nadir b. Haris, Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden ve 

azgınlarındandır. Peygamberimizi (asm) yalanlamış ve incitmiştir.  

ĥâriŝ oġlı zeyd (II/188.1): Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve Peygamber efendimizin 

azadlı kölesi. Tahminen milâdî 575 yılında doğmuştur. Yemenli’dir. Kudâa kabilesine 

mensûbtur. 

ħars oġlı suveyd (1/230.29): Hars, ensârdan bir kimsedir. Mürted olduğuna pişman 

olunca, Hz. Peygamber'in huzurunda tevbe eder. Hz. Peygamber de onun tevbesini 

kabul eder. 

ĥarŝ oġlı süfyān  (I/349.15): Nebî (s.a.v.)’nin amcâzadesidir. İsmi: Muğayra’dır. 

Câhiliyet zamanında Rasûlüllah’ın aleyhinde bulunmuştur. 

harun (1/97.6): Hz. Harûn (a.s), İsrailoğulları peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)'in 

kardeşidir. 

ĥāŧib oġlı ŝaǾlebe  (I/363.5): Bir sahabedir.  

hatim oġlı adiyy (1/125.24): O, Medineli olup Hazreç kabilesinin Beni Neccar koluna 

mensuptur. Adiy İbni Hâtim kız kardeşi vesilesiyle müslüman olan sahabelerdendir. 

ħatŧāb oġlı ĥāżret-i Ǿömer  (I/352.20): (581-644) İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki 

hükümdarı (634-644). Sünni inancına göre dört Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) 

ikincisidir. . Sahabe ve Aşere-i Mübeşşeredendir. Ömer, Mekke'de Beni Adi kabilesinde 

doğdu.  

havāriyundın şemǾūn  (1/248.1): İsa as.'a az sayıda kişi iman etti ve bunlar nihayetinde 

on iki kişiye ulaştı ki,bunlara Havariler (havariyun-Şakirdler) denilmekte idi. Onlardan 

Şem’un adlı kişi.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke%27nin_fethi
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sahabi
http://tr.wikipedia.org/wiki/561
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slamiyet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed
http://tr.wikipedia.org/wiki/652
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_bin_Affan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medine
http://tr.wikipedia.org/wiki/581
http://tr.wikipedia.org/wiki/644
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_Devleti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Bekir
http://tr.wikipedia.org/wiki/634
http://tr.wikipedia.org/wiki/644
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnni
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%9Fit_Halife
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hulefa-i_Ra%C5%9Fidin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sahabe
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fere-i_M%C3%BCbe%C5%9F%C5%9Fere
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beni_Adi&action=edit&redlink=1


77 
 

havle (II/365.29): Medineli olup Hazrec kabilesine mesup olan Havle Salebe İbn 

Esrem’in kızıdır.  

hazķıl (1/31.10): Firavun sarayında kim olduğunu gizleyerek yaşayan bir mümindir. 

Hazinedardır. 

ĥażret-i Ǿabbas  (I/349.15): Hz.Peygamber'in amcası. Künyesi Ebu'l-Fazl. Abbas 

Rasûlullah'tan bir iki yaş büyüktü. 

ħażret-i Ǿabbāsnıñ oġlı (II/212.14): Peygamber Efendimiz'in amcalarındandır. 

Abdülmuttalib'in en küçük oğludur. Abbasi halifeleri, Hazreti Abbas'ın soyundandır.  

ĥażret-i Ǿabdu'r-raĥman (I/364.8): Eshâb-ı Kirâmın büyüklerinden ve cennetle 

müjdelenen on kişiden biridir. Künyesi Ebû Muhammed’dir. 

ħażret-i Ǿaķįl  (I/376.23): Ebû Akîl, Allah Resûlü için hayatlarını hiçe sayan, Kur’ân’ın 

methettiği bir fertti. Ensar’dandı. 

ĥażret-i Ǿalį  (II/8.18): Ali bin Ebu Talib, Peygamber Hz. Muhammed'in yanında 

büyümüş olan, amcasının oğlu ve damadıdır. Ehli Beyt'ten kabul edilir. Aynı zamanda 

İslam Devleti'ni 656-661 yılları arasında yönetmiş olan dördüncü sıradaki İslâm 

halifesidir.  

ĥażret-i Ǿāǿişe (II/30.26): Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ilk iman eden onun en 

sadık arkadaşı. Peygamber Efendimizin (asm) hanımı olduğu için “ümmü’l-müminin” 

ve Hz. Ebubekir (ra)’ın kızı olduğundan “es-Sıddıka” ünvanlarıyla anılan Hz. Aişe, 614 

yılında Mekke’de doğmuştur. 

ĥażret-i āsiye (II/35.26): Kur’an-ı Kerim’de adı övgüyle geçen namlı kadınlardan biri de 

Hz. Asiye’dir. Yaşadığı dönemde Mısır’ın en ünlü kadını ve bu tarihî ülkenin zalim ve 

kan içici imparatoru Firavun’un eşiydi.  

ħażret-i cābir  (1/193.22)   : En çok hadis rivayet eden sahabelerden olan Cabir bin 

Abdullah (r.a), Hicretten on altı yıl evvel Medine'de doğdu (607). Uhud Savaşı'nda şehit 

düşen ilk sahabe Abdullah bin Amr bin Harâm'ın oğlu olan Cabir, daha çok Ebu 

Abdurrahman ve Ebu Muhammed lakaplarıyla tanınır. 697’de ölmüştür. 

ĥażret-i cüveyriye  (II/190.17): Hazret-i Cuveyriye bint-i Haris. Müminlerin annesi... 

Hz.Cuveyriye, Mustalikoğulları kabilesinin başkanı Harris b. Ebi Dirar'ın kızıdır.  

ĥażret-i enes  (II/192.8): Ensâr-ı kirâm’ın (Medineli Müslümanların) büyüklerindendir. 

Künyesi, Ebû Hamza’dır, Lakabı Hâdim-i Resûlullah (a.s.)’tır Hicretten on sene önce 

doğmuş (m. 612), hicretin 93 senesinde (m. 712) vefat etmiştir. 

ĥażret-i fāŧıma (II/30.26): Fatıma bin Muhammed, Fatıma Zehra, Fatimeh El Zehra veya 

Ez Zehra, İslam peygamberi Muhammed'in kızı, Ali bin Ebu Talib'in eşidir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Peygamber
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ehli_Beyt
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_Devleti
http://tr.wikipedia.org/wiki/656
http://tr.wikipedia.org/wiki/661
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sl%C3%A2m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Halife
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_peygamberi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_bin_Ebu_Talib


78 
 

Muhammed’in ilk eşi Hatice bint Hüveylid’den olan kızıdır. Muhammed’in soyu, 

Fatıma ve eşi Ali bin Ebu Talib’in çocukları yoluyla devam etmiştir. Sünni inanışına 

göre 606, Şia'ya göre 614 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. 632 yılında, Medine'de 

babasının vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir. 

ĥażret-i ĥadįce (II/188.18): Müminlerin annesi... Hz. Hatice, iki cihan serveri, 

Peygamber Efendimizin, temiz, iffetli, yüce ahlak sahibi hanımlarından ilki, müminlerin 

annesi.  

ĥażret-i ĥafśa  (II/191.22): Hazret-i Hafsa radiyallahu anhâ Hz. Ömer (r.a)’in kızıdır. 

ĥażret-i ĥamza  (II/184.22): Hz. Peygamber'in amcası, şehitlerin efendisidir. Künyesi; 

Ebn Ya'la veya Ebû Ammâre; Lakabı; Esedullah (Allah'ın Aslanı)’dır. Babası 

Abdulmuttalib, annesi Hâle'dir. Hz. Hamza, Peygamberimizin amcalarının en 

küçüğüdür. Hz. Hamza (r.a) iyi bir avcı, keskin nişancı, Kureyş'in en şereflilerindendir. 

hażret-i hasan (1/164.2): Hz. Peygamber'in en çok sevdiği torunlarından ve Hz. Ali'nin, 

Hz. Fatıma'dan doğan büyük oğludur. Hulefâ-i Raşidîn'in beşincisi kabul edilir. 

İmamiyye'ye göre ise 12 imamın ikincisidir. Üçüncü hicrî yılı, Ramazan ayı ortalarında 

Medine'de doğdu. Hz. Hasan, Hz. Peygamber'in terbiyesinde yetişti. Halifelik de 

yapmıştır. Hz. Hasan zehirlenmiş ve kırk gün hasta yatmıştır. 2 Nisan 670 günü vefat 

etmiştir. 

ħażret-i ħavvā (I/218.25): İlk insan ve ilk peygamber Âdem (a.s)'in eşi, beşeriyetin anası 

ve ilk kadın.  

ĥażret-i ħıżır (Ǿaleyhüm’ü-selām) (II/15.4): Hıdır veya Hızır: Türk ve Ortadoğu 

mitolojisinde saygı gören, Kur’anın Kehf suresinde de Allah katından kendisine bilgi ve 

hikmet verildiği ifade edilen bir karakterdir. Kur’anda Musa ile arkadaşlığı anlatılır.  

hazret-i. māriye (ra) ( II/397.4): Peygamberimizin İbrahim adındaki oğlunun annesi. Hz. 

Mâriye, hicretin on altıncı senesinde vefat etmiştir  

ĥażret-i ibn-i mesǾūd (I/373.13): Ilk müslümanlardan, muhaddis, fakîh ve müfessir 

sahâbe. Adı Abdullah, künyesi Abdurrahman'dır.  

ĥażret-i meymūne  (II/191.23): Peygamberimizin (as) hanımlarındandır. İsmi daha önce 

“Birre” iken Resûlullah (a.s.) değiştirerek “Meymûne” yapmıştır. Mekke’de Benî Hilâl 

kabilesinden idi. Künyesi Ümmülfadl, annesinin ismi Hind binti Avf idi. 53 (m. 671)’de 

vefât etti. 

ĥāżret-i Ǿoŝmān  (I/284.9): Osman bin Affân veya Osman ibn Affân, (d. 580 - ö. 17 

Temmuz 656). Dört Büyük Halife'den üçüncüsü olan sahabedir. 644 yılından 656'da 

öldürülmesine kadar, 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır; İslam peygamberi 
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Muhammed'in damadı da olmuştur. Kuran okurken öldürüldü (656). Bâkî mezarlığına 

gömüldü. Osman zengindi, vahiy kâtibiydi. Kuran'ı çoğaltmıştır. Lâkabı Nâşîr-ûl 

Kuran'dı. 

ĥażret-i śafiye (II/190.17): Hazret-i Safiyye ranha. Rasûlullah sav. efendimizin halası… 

Hazret-i Hamza (r.a.)’ın kızkardeşi… Zübeyr İbni Avvam (r.a.)’ın annesi Elinde 

kılıcıyla savaşa katılan ilk İslâm kadını.  

ĥażret-i sāre (II/27.20): Kur'an ve Sünnet’te, imanını, iffetini koruma ve eşine destek 

olma konularında örnek gösterilen mübarek, fedakâr annelerimizden birisi de Sâre 

Hatun’dur. Sare Validemiz İbrahim (as)’ın eşi, İshak (as)’ın annesidir. Hz. Sare 

güzelliğinin yanında; Firavun’a karşı namusunu koruması ve fedakârlıklarıyla bilinir.  

ĥażret-i sevdā (II/191.23): Abdullah bin Sebe oğlu Vehbil Rasibi el Hemadani. İbni 

Sebe (El-Hira) ahalisindendir. O, Sebeiyye’nin fitnelerinin yayılması için uğraşmıştır. 

Kökü el Hira Yahudilerindendir, müslüman olduğunu ilan etmiştir. 

ĥażret-i ŧalhā (II/184.23): İlk îmâna gelenlerden ve aşere-i mübeşşereden. Çok zengin 

olup bütün malını Allah yolunda dağıttı. Deve Harbinde ok ile şehîd oldu. 

ĥażret-i ümm-i seleme (II/191.23): Müminlerin annesi. Asıl adı Hind'dir. Oğlu 

Seleme'den dolayı, Ümmü Seleme diye adlandırılmıştır. Kocası da kendisi de ilk 

müslümanlardandı.  

heynū  (II/55.22): Fars Kürtlerinden Heynu adlı bir kişi. 

hud (1/114.18): Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisidir. Peygamberlik yaptığı 

dönemin yaklaşık olarak İ.Ö. 2400 civarında olduğunu belirtilir. İslam'a göre Ad 

kavmine Allah tarafından uyarıcı olarak gönderilmiştir.  

ħüveylidü’l-esedį oġlı ŧuleyĥā (II/182.3): Hz. Hatice’nin babasıdır. Kureyş’in ileri 

gelenlerinden Huveylid'in Tuleyha ve Selerne adlı iki oğlu vardır. 

huzeyfe (1/126.28): Huzeyfe bin Yemân hazretleri, Eshâb-ı kirâm arasında 

Peygamberimizin sırdaşı olmasıyla meşhurdur.  

ĥuzeyme ķızı zeyneb (II/190.25): Hz. Muhammed (s.a.v), Hafsa (r.a) validemizden 

sonraki eşidir. 

ibn-i Ǿabbās (rađiallahü Ǿanhümā)   (II/284.5): Abdullah bin Abbas; İslam 

Peygamberi Muhammed'in amcası Abbas bin Abdulmuttalib'in oğlu, tefsir ve fıkıh 

alanlarında otorite kabul edilen ve çok sayıda hadis rivayet edenler arasında yer alan 

sahabedir. 
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ibn-i keŝįr (II/19.12): İbn Kesîr (d. Basra, 1301- ö. 1373, Şam), Suriyeli muhaddis, 

müfessir ve tarihçi. İbn Kesir, İslam dünyasında kaynak bir eser olan El Bidaye ve'n 

Nihaye'yi yazmıştır. 

ibn-i ümmi mektûm (II/429.5): Hakkında 16 ayet indirilmiştir. Kördür. Rasûlüllah'ın 

{s.a.v.) müezzini, Hz. Hatice’nin dayısıdır. Mekkeli ve Kureyş'ten olan Abdullah İbn 

Mektum, Rasûlüllah'la (s.a.v.) akraba idi. İslâm'a ilk girenlerden olmuştur. 

ibnü’l-münzir (II/19.8): Hadîs ve fıkıh ilimlerinde müctehid âlimlerden. İsmi, 

Muhammed bin İbrâhîm bin Münzir en-Nişâbûrî'dir. Künyesi Ebû Bekr'dir. Mekke'de 

"Şeyh-ül-harem" diye meşhur olmuştur. 242 (m. 856) senesinde İran'ın Nişâbûr şehrinde 

doğdu. İlim öğrenmek için çok yer gezdi. Mekke'ye yerleşti. Birçok âlimden ilim aldı. 

Fıkıh ilminde mutlak müctehid idi. Birçok kitap yazdı. 319 (m. 931) senesinde 

Mekke'de vefat etti. 

ibnü’z-zebǾari (II/60.22): Hz. Muhammed’e karişı çıkanlardandır.  

ibrāhim (1/51.1): İslamiyet’e göre bir peygamberdir. İshak ve İsmail'in babası olduğuna; 

Yahudilerin İshak'ın soyundan geldiğine, İsmail'in ise Arapların atalarından olduğuna 

inanılır. Kur'an’da peygamber olarak kabul edilir. "Halil / Halilü’r-rahman" adıyla anılır. 

Ona “Ebu’l-Enbiya” da denilir. Peygamberimizin dedelerindendir. 

ibrāhim (II/189.10): Hz. Muhammed’in Hz. Mariye’den olan oğludur. İki yaşında 

ölmüştür. 

ibrāhįm (Ǿaleyhi's-selām) atası āzer  (I/262.12):  İbrahim aleyhi’s-selamın babası. Bir 

rivayete göre Âzer Hz. İbrahim'in - amcası olup - Târuh'un ölmesiyle Emile ile evlenip, 

Hz. Ibrahim'in üvey babası olmuştur. 

idrįs  (II/59.3): İdris, Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri. Kumaşı bulduğu ve yazı 

yazmayı geliştirdiği söylenir. Eski Yunan mitolojisindeki Hermes'in ve Eski Mısır 

mitolojisindeki Thot'un Kur'an'daki İdris ile aynı kişi olduğu ve M.Ö. 14.000 civarında 

yaşadığı iddia edilir. 

ilyas (1/31.10): Kur’anda adı geçen peygamberlerdendir. MÖ 9. yy.da yaşamıştır. 

Kur’an’da üç ayette adı geçer. 

imām ebū yusuf (1/70.24): Hanefî mezhebinin imamı Ebû Hanife'den sonra gelen büyük 

Hanefi fakihidir. Adı Ya'kub b. İbrahim el-Ensârî'dir. Ya'kub 113/731 yılında Küfe’de 

doğdu. Yûsuf adlı bir oğlu bulunduğu için Ebû Yûsuf (Yûsuf'un babası) lakabıyla 

meşhur oldu. Ebû Hanife'nin yardımıyla ilim tahsil etti. Bağdat'a geldi, kadı tayin edildi. 

Hâdi ve Harun er-Reşid devirlerinde de kadılık yaparak ilk defa "Kâdi Kudât (Kadılar 
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kadısı-Baş kadı)" ünvânını aldı. On altı yıl kadılıktan sonra, 183/798 yılında vefatı 

üzerine yerine oğlu Yusuf kadı tayin edildi 

imām-ı aǾzam (1/70.24): Ebu Hanife; (1/699 (H. 80) - 767'de (Hicri 148) Bağdat). Asıl 

adı: El-Numân bin Sabit bin El-Numân Zuta’dır. Sünnilikte İmam-ı Âzam unvanıyla da 

anılır. Hanefi Mezhebi'nin kurucusudur. Künyesi olan Ebu Hanife "Hanif babası" 

anlamına gelir.  

imām ceśśāś (II/57.21): Hanefî mezhebinde, zamanının meşhur hadis, tefsir ve fıkıh 

âlimi. İsmi, Ahmed bin Ali er-Râzî olup, künyesi Ebû Bekr, meşhur lakabı ise Cessâs 

(kireççi)'dir. 305 (m. 917) tarihinde Key şehrinde doğdu. 370 (m. 980) senesinde 

Zilhicce ayında vefat etti. 

imām ebū yūsuf (388.15): bkz. imām ebū yusuf.  

imām kerħi  (II/190.13): Ebu´l-Hasan el-Kerhi, büyük bir hadisçi ve Hanefi fıkıh 

âlimidir. Künyesi: Ebu´l-Hasan´dır. Kerhi merhum hicri 260 (miladi 874) yılında 

Kerh´te doğdu; ömrünün büyük kısmını Bağdad da geçirdi ve burada 340 hicri (miladi 

952) yılında vefat etti. 

imām şāfiǾį (II/57.26 ): İmam-ı Şafii Abu Abdullah Muhammad ibn Idrīs al-Şafi'i (767-

820) ünlü İslam hukuku bilgini.  Şafii mezhebinin kurucusudur. 

imran balaları (1/119.12): Hz. Meryem’in ve Harun’un babası İmran’dır. İmran, Musa 

Aleyhi’s-selâm ile Hânin Aleyhi’s-selâmın ve kız kardeşlerinin babasıdır. Bu muhterem 

zatlara, onların çocuk ve torunlarına (Ali Imrân), bu süreye de Ali Imrân suresi 

denilmiştir.  

imām-ı muhammed  (278.2): Hanefi mezhebinin üç büyük imamından biridir. 

Eserleriyle Hanefiliğin sistemleşmesinde ve yayılmasında etkili olmuştur. Ona ve Ebu 

Yusuf'a, kendisine Hanefi mezhebinin iki imamı anlamında "İmameyn" denir. Adı 

Muhammed, künyesi Ebu Abdullah'dır. Irak'a yerleşti. Küçük yaşta Ebu Hanife'nin 

derslerini takibe başladı. 150/767'de Ebu Hanife'nin ölümü üzerine, fıkıh tahsilini Ebu 

Yusuf'tan tamamladı.  

imām şāfiǾį  (I/278.2 ): İmam-ı Şafii Abu Abdullah Muhammad ibn Idrīs al-Şafi'i 767-

820) ünlü İslam hukuku bilgini. Şafii mezhebinin kurucusudur. 

Ǿįsā (1/24.21): İslam dinine göre kendisine İncil isimli ilahi kitabın indirildiği bir 

peygamberdir ve mesihtir. Kur'an'da İsa'dan, İsa'nın annesi ve Harun’un kız kardeşi 

olarak Meryem'den, Meryem'in annesinden, Meryem'in babası olarak İmran'dan 

bahsedilir. Kur'an'da İsa'nın, Tanrı'nın emri ile mucize olarak doğduğu belirtilir. 

Çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Ruhunun göğe çekildiği söylenir. 
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ishak (1/51.1): Şam ve Filistin ahalisine gönderilen peygamberlerdendir. İbrahim (a.s)ın 

ikinci oğludur. İbrahim (a.s), din hükümlerini yaymaya, kavmine nasihat edip, Allah ü 

Teâlâ’nın emir ve yasaklarını bildirmeye devam etmiştir Filistin’de vefat etmiştir. 

Filistin’de Halîlü’r-rahmân denilen yerdeki mağaraya defnedilmiştir. 

iskender el-rūmį  (II/19.3 ): İskender el-Rumî el- Birgivî. (27 Mart 1523- 21 Eylül 1573) 

Alim, dilci ve müderris. Tam adı Şeyh Muhyiddin b. Pir Alib. İskender el-Rumî el-

Birgivîdir.  

ismāǿil (1/51.1): Yemen'den gelip Mekke ve civarına yerleşen Cürhüm kabilesine 

gönderilen ve Hz. Muhammed (a.s.)in dedelerinden olan bir peygamberdir. İsmi Kur'an-

ı Kerimde bildirilmiştir. İsmail (a.s), Şam diyarında (Filistin, Suriye) doğmuştur. Hz. 

İbrahim bir ara bir rüya görür. Bu Yüce Allah'ın bir vahyidir. Ona oğlu İsmail’i kurban 

etmesini emrolunur. Bunun üzerine 12 yaşlarında bulunan Hz. İsmail’i, Mekke'de Sebir 

dağının eteğinde tenha bir yere götürür. Allahü Teâlâ rüyasında sadakat göstermesi 

üzerine ona bir koç ihsan buyurur. İsmail (a.s) böylece kurban edilmekten kurtulur. 

Kurban bayramını bu vak'a yüzünden ihya edilir. İsmail (a.s) Yemen kabilelerine 

(Cürhüm kabilesi) ve „Amalika" denilen eski bir kavme peygamber olarak 

gönderilmiştir. İnsanlara babası Hz. İbrahim'e bildirilen dinin hükümlerini tebliğ etmiş 

ve daveti 50 yıl sürmüştür. 133 veya 137 yaşlarında iken Mekke'de vefat etmiştir.  

isrāfįl Ǿahm (ġa) (II/44.29): İsrâfil, İslam inançlarına göre dört büyük melekten birisi 

olan İsrâfilin görevi Sur'a üflemekten ibarettir.  

ķaǾb bin el-şeref (1/20.6): Beni Nadir Yahudilerindendir. Meşhur bir şâirdir. “Hıyanet-i 

vataniye” suçunu işleyen, müslüman kadınlara dil uzatan kişidir. Nisa suresinde mel’un 

ilan edilmiştir. Peygamber tarafından idamına karar verilmiştir 

kaǾbetu’l-lah (nıñ) (II/66.29): Kabe. Kabe’nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz. 

Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar, 

beraberce batıya doğru yürürler. Kabe’nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hz. 

Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennette iken, 

etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. 

İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. Adem, onun etrafında tavaf ederek Allah’a 

ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun 

üzerine Hz. Şit, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı 

binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacer’ül-Esved diye bilinen siyah taş odur. 

Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hz. İbrahim 

Allah’ın emri ile Kâbe’nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail, annesi ile birlikte orada 
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iskân eder. Sonra İsmail ile beraber Kâbe’nin yerini kazar. Hz. Şit tarafından yapılan 

binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kâbe’yi inşa eder. 

Ayette “Beytu’l-lah’ın temellerini yükseltiyor” cümlesi bunu ifade eder.” 

ķābil birlen hābil ( 221.9)   : Kabil, Âdem ve Havva'nın büyük, Habil ise küçük oğludur. 

Kabil'in, kardeşi Habil'i öldürdüğüne ve tarihteki ilk katil olduğuna inanılır. 

kaǾb  oġlı Ǿabdu'l-lāh  (I/367.5): Tebük savaşına katılamayan üç sahabeden biridir. Önce 

tecrit edilir. Sonra ayetle günahı affedilir. 

kamiǾa oglı Ǿabdu’l-lāh (1/143.3): Uhud savaşında müslümanlara çok fazla cefa 

çektirmiş ve peygamberimizden beddua almış bir müşriktir. Savaş günü ölmüş azılı bir 

müşriktir. Mus’ab bin Umeyr’i şehit eden kâfirdir. Tam adı Abdullah bin KamiǾa'dır. 

ķārūn (II/252.24): MÖ 560-546 yılları arasında Lidya ülkesini yöneten Kroisos veya 

Krezüs (Karun)adlı hükümdardır.  

kāsım (II/189.10): Hz. Muhammed’in Hz. Hatice’den olan oğludur. 

ķatāde   (I/374.15): Ebū Katāde radiyallahu anh Fāris-i Resūlullah.  Rasūlullah'ın 

süvarisi lakabıyla meşhur bir yiğit. 

ķays ķızı fāŧıma (1/94.29): Kureyş kabilesinden Kays’ın zeki ve güzel kızıdır. 

Peygamberimiz tarafından bir köle azatlısının oğlu olan Usame ile evlendirmiştir. 

ķays oġlı cedd (I/357.20): Abdullah Bin El-Cedd Bin Kays El-Ensârî. Kaynaklarda 

Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm tarihi hakkında bilgi 

verilmemektedir. 

ķays oġlı şās (1/133.15): “Rasulullah (s.a.v.)ın buyurduğu: “Bir kişi, birazcık mal 
koparabilmek için yalan yere Allah adına yemin ederse, o kendisine gazaplı olduğu 
halde Allah’a kavuşur.” ayetinin inmesine gerekçe olan kişilerdendir. Bu âyet bir kuyu 

yüzünden Eş’as ile davalaşan bir adam hakkında nazil olmuştur.  

ķays oġlı sābit (1/87.26): Peygamber efendimizin hatibi olmakla şereflenen zattır. 

Ensâr-ı kirâmdandır. Hazret-i Ebû Bekr zamanında Yemâme Cenginde şehit düşmüştür. 

Hicretten evvel iman etmiştir. Fesahat ve belâgatle çok güzel konuşur, dinleyenleri 

hayran bırakırmış.  

ķayżį oġlı evs (II/182.21): Evs kabilesinden bir kişi. Ali İmran suresinde adı geçer. 

kenǾān ismli oġlı (II/77.25): Nemrud bin KenǾān. Babasını öldürmüş, çocukluğundan 

itibaren haydut çetesinin başına geçmiştir. Kurân-ı Kerimde; Allah tarafından kendisine 

mülk ve zenginlik verildiği için şımararak Rabbi hakkında Hz. İbrahim ile tartışmaya 

giren hükümdar olarak tarif edilmektedir (Bakara; 258). Çok uzun süre saltanat sürmüş 

ve ilahlık iddiasında bulunmuştur. Zalim ve cebbar bir hükümdar olarak tarihe 
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geçmiştir. Kendisini hidayete davet eden Hz. İbrahim’i diri diri ateşe atarak yakmaya 

çalışmıştır. 

(keşşāf) imām zāhidį (II/30.24): Muhtar bin Mahmud, Hanefi fıkıh âlimlerindendir. 

İran’da Harezm’de doğup, 1259 senesinde vefat etti. Havi,Mücteba, Kuduri şerhi 

kitapları çok kıymetlidir.  

ķur’an (1/131.15): İslam peygamberi Hz. Muhammed'e, ayetleri Allah tarafından 

Cebrail meleği aracılığıyla vahiyler şeklinde gönderilen kutsal kitaptır. İlk halife 

Ebubekir  (632-634) zamanında bir araya getirtilen Kur'an nüshaları, üçüncü halife 

Osman bin Affan döneminde çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir. Kur'an 

ayrıca Furkân-ı Hâkim, Mushâf Şerif,  Kelâmullah, Kitâbullah gibi isimlerle de anılır.  

ķurŧıbį (II/19.12): Muhammed bin Ahmed el-Kurtubi, (doğum tarihi VI. Yüzyılın 

sonları ve VII. Yüzyılın başları olarak tahmin edilmiştir.) Endülüslü ve Arap,  

muhaddis,  müfessir, fakih, dilci ve kıraat alimi. 

ķuşeyr oġlı muǾattib  (II/182.18): Mescid-i Dırar’ı yıkan sahabelerdendir. 

lāvį (1/96.23): Yakub (a.s) babasının vefatından sonra Harran’a gider. Dayısının büyük 

kızı Leya ile evlenir. Bu evlilikten Rabil, Şemun, Lâvi, Yehûda, İsâhar ve Zablûn adlı 

oğulları ile Dînar isimli kızı doğar.  

leyyā (II/237.1): Hazret-i Eyyūbun hatunu, Yaķup (a.s.)ın ķızı.  

lūŧ (1/131.20): Bugünkü İsrail ile Ürdün sınırı arasındaki topraklarda yaşayan bir kavim 

olan Lut kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Lut aynı zamanda İbrahim'in 

akrabasıdır. İbrahim'in peygamberliğini ilk kabul eden kişidir.  

mālik bin ensaf (1/136.3): Kaynaklarda adı “Malik bin Dayf” olarak geçmektedir. “En 

hayırlı ümmet” ayeti onun gibiler için inmiştir 

mālik bin eśśayf  (1/265.13) : bkz. malik bin ensaf 

mālik oglı enes (1/143.10): Milâdı 613 yıllarında Medine'de doğan ve milâdı 709 (h.90) 

yılında Basra'da vefat eden Hz. Enes b. Mâlik, ensardandır. 

mālik oġlı kaǾb (I/375.25/26): Hz. Ka'b Bin Mâlik (r.anh) Mumsema Kâ'b bin Mâlik, 

babasının tek oğlu olup hâli vakti yerinde idi. Arabistan'ın ileri gelen şâirlerinden biri 

idi. 

mālik oġlı sürāķa  (II/242.2): Peygaberimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret 

ederken, yolda vuku bulan meşhûr hâdisede ismi geçen sahâbîdir. Künyesi Ebû 

Süfyân’dır. 24 (m. 645) senesinde, Hz. Osman zamanında vefât etmiştir. 

mālik oġlı Ǿuŧbān (1/82.12): Ashab-ı Bedr’dendir. Onun da bulunduğu içki meclisinde 

yaşanan tatsız olaylar sonrasında içki yasaklanmıştır. 
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maŧǾūn oġlı ħażret-i Ǿoŝmān  (II/237.12): İlk Müslümanlardandır. Künyesi, Ebû Sâib’dir. 

Hicretin ikinci yılında vefat ettiği rivayet edilir. Abdurrahmân ve Sâib isimlerinde iki 

oğlu vardır. 

mersedü’l-ġanevi (1/84.2): Udal ve Kare kabileleri İslamiyet’i kabul eder, dini 

öğrenmek için kendilerine birini göndermesini Hz. peygambere söylerler. O da altı 

sahabe adı verir. Onlardan biri Mersed bin Ebi Mersedül Ganevi’dir. 

meryem (1/31.11): İsa’nın annesidir. Kur’an’da Meryem suresi de vardır. Meryem adı, 

yedi surede geçmektedir. İmran’ın kızı, Harun’un kız kardeşidir. 

mesįħ (1/209.10): Kelime anlamı, "kutsal yağ ile ovulmuş, mesh edilerek kutsanmış" 

demektir. Bazı inanç grupları tarafından “kurtarıcı olarak beklenen kişi” anlamında 

kullanılmaktadır. Bir kısım İslam âlimleri tarafından Kur'an'da İsa’nın adıyla birlikte 

anılan ve fazla ayrıntısı verilmeyen Mesih sıfatının, diğer İbrahimi dinlerden 

(Hıristiyanlık ve Musevilik) farklı olarak, beklenen bir kurtarıcıyı değil de, İsa'nın bir 

lakabını tanımladığına inanılmaktadır. 

mesǾūd es-ŝaķifį oġlı Ǿurve (II/280.19): Taifli Hz.Urve bin Mes'ud’un, İsa (a.s.) 'a 

benzediği hakkında hadis vardır. Resulullah efendimiz, Ümeyyeoğullarından üç kimseyi 

üç kimseye benzetti ve buyurdu ki: Dıhye-i Kelbi Cebrail'e, Urve bin Mes'ud İsa'ya, 

Abdüluzza bin katan ise Deccal'a benzer.  

mesǾūd oġlı ĥażret-i Ǿabdullāh (1/111.3): En yüce sahabelerden biridir.  

mirdās bin nehiyk (II/190.5): Fedek ahalisinden tek başına Müslüman olan kişi. 

muǾaz bin cebel (1/136.2): Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Adı, Muaz bin Cebel bin 

Amr bin Evs bin Âbid bin Adiy bin Ka’b el-Ensârî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’dır. 

Milâdî 605 senesinde Medine’de doğmuş, hicretin 18. (m. 640) yılında Kudüs ile Remle 

arasındaki Amvas köyünde vefât etmiştir. 

muǾāź oġlı saǾįd (II/185.15): Ömrünün altı yılını Müslüman olarak geçirmesine rağmen 

peygamberimiz tarafından övgülere layık olan, din için birçok iş yapan bir sahabe.  

muġaffil oġlı  Ǿabdu'l-lāh (I/367.5/6): Ravilerdendir. 

muğayra bin el- ĥarŝ (II/407.29): Hz. Muhammed (s.a.v)’in amcazâdesi ve aynı zamanda 

süt kardeşirir. Cahiliyet zamanında Resullullah’ın aleyhinde bulunmuş, Mekke’nin 

fethinde İslâm’la şereflenmiştir. 

muġįre oġlı  velįd (II/280.19): Ünlü İslam komutanı Halid bin Velid’in babasıdır. 

muĥammed (sas.) (1/20.1): Ebu el-Kasım Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalip 

bin Haşim (20 Nisan 571, Mekke -8 Haziran 632, Medine) ya da kısaca Muhammed, 

İslam dininin son peygamberidir. İslam inancına göre kendisine Allah tarafından Kur'an 
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vahyedilmiştir. Mekke'de doğmuş, 610 yılında peygamberliğini açıklamış ve insanları 

İslam'a davet etmeye başlamıştır. Kendisine ve yeni din mensuplarına Mekke'de artan 

baskılar sonucu 622’de Medine'ye hicret etmiş ve burada ilk İslam devletini kurmuştur. 

632'de rahatsızlanarak Medine'de vefat etmiştir. 

mūsā Ǿaleyhi’s-selām (1/22.7): “Ulü’l-azm” denilen altı peygamberden üçüncüsüdür. 

Ona “kelimullah” da denir. Yakup soyundandır. Harun’un kardeşidir. MÖ 13. yüzyılda 

halkını Mısır'daki esaretten kurtarmıştır. Musa İslamiyet'e göre kendisine kitap verilen 

peygamberlerdendir.  Kızıldeniz'i mucizevi bir şekilde asasıyla yararak İsrailoğullarını  

Mısır'dan çıkarmış, Firavun ve ordusu İsrailoğullarının peşinden gelirken Kızıldeniz'de 

boğulmuşlardır. Tevrat, Allah tarafından Musa'ya indirilmiş, Sina yarımadasında, 

Eymen vadisinde, Tur dağında kavmine "on emir" adı altında Allah'ın şeriatını 

bildirmiştir. 

muŧŧalib (I/245.1): Abdülmuttalib Şeybe bin Haşim, Hz. Muhammed'in dedesidir. 

Künyesi Ebü'l-Haris Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdülmenaf bin Kuseyy şeklindedir. 

Abdülmuttalib'in oğulları; Muhammed'in amcaları olan Haris, Zübeyir, Ebu Talib, Ebu 

Leheb, Kusem, Dırar, Mukavvim, Hacl, Hamza, Abbas ve babası Abdullah ile birlikte 

11 tanedir. 

naśr oġlı enes (1/143.10): Milâdı 613 yıllarında Medine'de doğan ve milâdı 709 (h.90) 

yılında Basra'da vefat eden Hz. Enes b. Mâlik'in kardeşidir. 

nażr oġlı enes (II/184.22): (612- 625). On yaşından itibaren Hz. Muhammed’e hizmet 

eden, en çok hadis rivayet eden sahabedir. Uhud Savaşı’nda şehit olur. 

nemrūd (1/35.24): Keldânî kabilesinin hükümdarıdır. Nemrûd, saltanatı büyüyüp de 

kibre kapılınca heykellerini yaptırarak kavminin kendisine tapmasını isteyen gaddar bir 

hükümdardır. 

nuaym ibni mesud el-eşcāį (1/150.18): Nuaym İbni Mes'ûd radıyallahu anh uyanık, zeki 

bir genç. O, Hendek harbi esnasında İslâm'la şereflenmiştir. İsmi Nuaym olup Gatafan 

kabilesindendir. O, Hendek savaşında kendine yeni bir sayfa açmış. Hz. Peygamberin 

en güvendiği kişilerden biri olmuştur. 

nūĥ Ǿaleyhi's-selām  (I/276.7): Nuh aleyhisselam, İdris aleyhisselam'dan sonra gelen 

peygamberdir. Kendilerine «Ulü'l-azm » denilen altı peygamberden ikincisidir. (Bunlar: 

Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Ibrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve peygamberimiz Muhammed 

Mustafa (s.a.v.) dir). Bunun nedeni kavminin Nuh tufanı gazabı ile 

cezalandırılmasındandır. İnsanlar Tufan’dan sonra Nuh (a.s)’ın üç oğlu Sam, Ham ve 

Yafes'ten türedigi için Hz. Nuh'a ikinci Adem de denir. Nuh aleyhisselamin 1000 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Vahiy
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medine
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hicret
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1ldeniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mucize
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srailo%C4%9Fullar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Firavun
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1ldeniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tevrat
http://tr.wikipedia.org/wiki/On_emir
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeriat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_bin_Abdullah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_bin_Abdullah
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Haris&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%BCbeyir&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Talib
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Leheb
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Leheb
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Leheb
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kusem&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%B1rar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mukavvim&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hacl&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hamza_bin_Abd%C3%BClm%C3%BCttalib
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abbas
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Abdulmuttalip


87 
 

yaşında vefat ettigi söylenir. Hz. Nuh gemicilerin ve marangozların piri sayılır, çünki bu 

işleri Allah'ın ihsanıyla ilk defa o yapmıştır. 

nūĥ oġlı sām (II/28.19): Sam, Nuh'un oğullarından birisidir. Nuh peygamberin en büyük 

oğlu olduğu düşünülmektedir. Sam'ın erkek çocukları Elam, Asur, Aram, Arpakşat ve 

Lut'tur.  

nuǾmān bin beşįr (II/3.20): Numan ibni Beşir (r.a.) Ensardandır. Halife I. Yezid 

döneminde Kûfe valiliği yapmıştır. Hz. Peygamberden (a.s.m.) birçok hadis rivayet 

etmiştir.  

nuǾmān oġlı ķatāde (niñ) (1/195.1): Eshâb-ı kiramdandır. Evs kabilesinden ve Ensârın 

ileri gelenlerindendir. Ebû Ömer, Ebû Abdullah künyeleri vardır. Hazreti Katâde 24 (m. 

644) tarihinde 65 yaşında vefat etmiştir. Hazreti Katâde meşhûr hadis âlimlerinden 

Asım bin Amr bin Katâde’nin dedesidir.  

nūn oġlı yuşāǾ (1/216.24): Tevrat’a göre Yeşu (Yuşa); İsrailoğulları kavminin on iki 

sıbtından biri olan Efraim sıbtından Nun adlı birinin oğludur. 

Ǿosman (1/103.1): Ashab-ı Kirâm’ın en büyüklerinden, Hz. Peygamberimizin (sas) 

damadı ve üçüncü halifesidir. 577 senesinde Mekke’de doğmuştur. İlk müslüman 

olanların beşincisidir. Resûlullahın (sas) kızı Rukıyye ile evlenmiş, o Bedr Savaşı’ndan 

sonra ölünce Peygamberimizin diğer kızı Ümmü Gülsüm ile nikâhlanmıştır. Bu yüzden 

O’na iki nûr sahibi manasına “Zinnûreyn” denilmiştir. Hicretin 24. yılı (m.644) 

Muharrem ayının birinci gününde hilafet makamına gelmiştir. 12 sene hilâfet 

makamında kalmış, 82 şehit olmuştur. 

Ǿömer (1/69.13): (581-644) İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki (634-644) 

hükümdarıdır. Dört Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) ikincisidir. Sahabe ve Aşere-i 

Mübeşşereden’dir. Hz. Ömer, Mekke'de Beni Adi kabilesinde doğmuştur. 

Peygamberimizi öldürmekle görevlendirilmiş, eve girdiğinde duyduğu Kur’an sesinden 

etkilenerek Müslüman olmuştur. 1 Kasım 644'te hançerle saldırıya uğramış, üç gün 

sonra ölmüştür. 

rāhib ebû źāmir  (I/370.16): Hz. Muhammed’in düşmanı olan rahip. 

raĥmiye  (II/237.1-2): Yūsuf Ǿahmnıñ Efrāǿįm isimli oğlunun kızıdır. 

rebįǾa oġlı Ǿayyāş (1/188.18): Halid bin Velid ve Ebu Cehil’in amcazadesi, aynı 

zamanda Ebu Cehil’in ana bir kardeşidir. İlk müslüman olan sahabelerdendir. Hz. 

Ömer’in hilafeti zamanında Şam’da ölmüştür. 
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revāĥā oġlı ‘abdu’l-lāh (1/86.2): İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 

sahabelerindendir. Mute Muharebesi sırasında Hz. Muhammed'in emriyle ordunun 

başına geçip Bizans'a karşı mücadele vermiş ve şehit olmuş bir komutandır. 

sa’d bin ebį vaķķās (1/82.13): (d.? ö.675)  İslam'ı ilk kabul eden sahabelerdendir. İslam 

uğruna ilk kan akıtan kişi olarak anılır. 675 yılında Medine yakınlarında vefat etmiştir. 

śāfūre (II/37.8): ŞuǾayb (a.s) kızı, Musa (as) eşidir. 

śaħħaf ibrāhįm (1/153.22): Bir sahaf. 

śāliħ (II/79.4): Sâlih, İslam dininde kutsal sayılan bir peygamberdir. Tevrat'ta Nuh oğlu 

Sam oğlu Arpakşad oğlu Şilah diye geçen Salih peygambere ve gönderildiği Semud 

kavmine Kur'an’ın değişik yerlerinde atıflarda bulunulur. Salih, Eber'in yani Kuran'da ki 

adıyla Hud'un babasıdır. Midraş metinlerinden yola çıkılarak, milattan önce 2800'lü 

yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir.  

sāmirį (II/41.28): Samiri, İslam dini'nin kutsal kitabı Kur'an'da ve Musevilik'in kutsal 

kitabıTevrat'ta adı geçen bir şahıstır. Samiri, tahminen Mısır'da doğmuş ve Firavun 

tarafından köleleştirilmiş  İsrailoğulları'na mensup bir kişidir. 

śāmit oġlı evs (1/160.8): İlk “zıhar vak'ası”4, karısı Havle'nin şikayeti üzerine hakkında 

bu ayetlerin nazil olduğu Evs bin Samit el-Ensari'nin zıhar vak'asıdır.  

sayfi oġlı malik (1/153.5): Malik ibni Sayf. Yahudilerdendir.  

selmān (1/100.9): Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Ehl-i beytten 

sayılmıştır. Müslüman olmadan önceki ismi Mabeh’tir. Müslüman olunca, Hz. 

Peygamberimiz (sas) O’na Selmân ismini vermiştir. İranlı olduğu için de Fârisî 

denildiğinden Selmân-ı Fârisî olarak meşhûr olmuştur.  

semįn oġlı  zeyd (1/195.3): Yahudi bir kişidir.  

seyyid el-buĥārį (1/129.3): İstanbul'un büyük velilerindendir. Buharalı’dır. 

Peygamberimizin torunlarındandır. Tasavvuf yolunda yükselmiştir. 1516 (H.922) 

senesinde vefat etmiştir. 

4 zıhar: Fık: Bir kocanın, karısını müebbeden mahremi olan birisinin bakması câiz olmayan bir yerine teşbih etmesi. 

Meselâ, bir adamın karısına "Sen bana anam gibisin" demesi gibi. Bu halde karısı ona haram olur. İslâmiyet’ten evvel 

cahiliyet âdetleri olan ve bir nevi boşanma usulü sayılan bu çeşit hareketi İslâmiyet menetmiştir ve zecr için zıhar 

eden kimseye keffaret vaz' olunmuştur. 
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sinān oġlı suheyb  (1/77.13): Hz. Suheyb, Hz. Abdullah bin Cüd’ân’ın azatlı 

kölesidir. İlk Müslüman olan kişilerdendir. Hz. Suheyb, 73 yaşında, Hicret’in 38. 

yılında vefat etmiştir. 

suryā oġlı Ǿabdu’l-lāh (1/34.17) : (Zurya). Yahudi alimlerinden biridir.  

süheyl (1/100.9): Abdullah Bin Süheyl. Bedir'de babasına karşı savaşan sahabedir.  

süleymān  (1/31.10): (İÖ 970 – 931): Hz. Davud’un oğludur. Büyük bir krallığı vardır. 

Kuş dili bildiği söylenir. 

ŝüveybe  (I/374.17):  Ebu Leheb’in azat ettiği kölesi. 

süveyd oġlı ĥarįs (1/131.9): Yahudilerin yanında toplanan münafıklardandır.  Bunlar; 

Zevey b. Haris, Cülas b. Süveyd b. Samid, bir de onun kardeşi Haris b. Süveyd'dir. 

şaǾya (1/31.10): Hz. Şit’in torunlarındandır. Peygamberdir. Ona 30 suhuf kitap 

indirilmiştir.  

şehābeddin el-ķazāni (II/284.3): bkz. el-mercanî. 

şemǾun (1/31.10): İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Peygamberliği kesin 

değildir.  

şerif oġlı aĥnes (1/77.22): Ahnes bin Ebi Şerif, reis vekili olduğu Zühre oğullarını 

harpten caydırmaya çalışan kişidir. Böylece Zühre oğullarını büyük bir felaketten 

kurtarmıştır. 

şuǾayyib (1/24.16): Meyden ve Eyke halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. 

İbrahim’in torunlarından Mikail’in oğludur. Annesi Hz. Lut’un kızıdır. Kendisine kitap 

inmemiştir. Hatiptir.  

tabuŧ oġlı zeyd (1/153.3): Yahudî büyüklerinden Rifaâ bin Zeyd bin Tabut. Bu adam, 

Peygamberimiz (s.a.v.) ve İslâmın azılı düşmanlarından biriydi. 

ŧalħa  oġlı  ħażret-i Ǿoŝmān (1/178.14): Eshâb-ı kirâmdan. Kureyş’in Abdü’d-dâr 

kabilesindendir. M. 662 senesinde Mekke-i Mükerreme’de vefât etmiştir. 

talūt ile calūt (1/35.24): Tâlût ile Câlût hâdisesi Kur’ân’da bahsedilen bir kıssadır. Tâlût 

ve Câlût arasındaki savaşı Müslüman olan Tâlût ve ordusu kazanır. Davud, Câlût’u 

öldürür.  

ubeyy bin kaǾb (1/136.2): Kur’ân-ı Kerim’in güzel okunmasında büyük hizmetleri 

bulunan mümtaz sahabelerden biri Ubey bin Ka’b’dır (r.a.). Peygamberimizin 

ifadesiyle, “en güzel Kur’ân okuyan” odur.  

ubeyrıķ oġlı ŧaǾme  (1/195.1): Mürtedlerdendir. Hırsızlık yapar. Medine’ye kaçar. 

Peygamberimize karşı çıkar. Daha sonra tekrar hırsızlık yapınca öldürülür. 

Ǿumeyr oġlı mus’ab (1/143.4) 
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(585-625). Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Resûlullah (s.a.v.) tarafından Medine’ye 

öğretmen olarak gönderilmiştir. 3 (m. 625) senesinde Uhud savaşında kırk yaşlarında 

iken şehit oldu.  

Ǿumeyr  oġlı sālim  (I/367.5): Sahabelerdendir. 

urya (II/233.27): Hz. Davud’un ordu komutanlarındandır. 

Ǿuseyd oġlı Ǿitāb (1/182.24): Sahabelerdendir. 

Ǿuveymir el-eslemį oġlı   (1/186.23): Asıl ismi Hayre Binti Ebî Hadred el-Eslemî'dir. 

Fakat künyesi olan Ümmü'd-Derdâ ile meşhur olmuştur.  

Ǿuyeyne oġlı ĥısn (I/358.29): Uyeyne bin Hısn, Gatafanların reisidir. Hicretin sekizinci 

senesinde, Mekke'nin fethinden az önce Medine'ye gelerek Müslüman oldu. 

Ǿuzeyr (1/31.10): Yahudilere göre İsrailoğullarına gönderilen peygamberdir. İslamiyet’e 

göre peygamber olup olmadığı tartışmalıdır. 

Ǿuzeyr Ǿaleyhi's-selām (II/268.16 273.7): İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden 

veya velilerdendir. İsmi; Kur’ân-ı Kerîm’de geçse de peygamber olup olmadığı açıkça 

bildirilmemiştir.  

übey oġlı abdu’l-lāh (1/139.15): Medineli münafıkların reisi ve Hazrec kabilesinin ileri 

gelenlerindendir. İbn-i Selûl, 630 (H.9) senesinde Medine’de ölmüştür. 

ümeyye oġlı Ǿömer   (II/216.6)   : el-Hasan İbnu Ömer İbni Ümeyye ed-Damrî. Ebu 

Hüreyre’den söz ve hadisler nakleden kişilerden biridir. 

ümmü kühsa (1/160.11): Evs bin samit’in hanımı. 

ümmü selleme rađīallahü teǾālā Ǿanhā  (1/170.19): Rasûlüllah (s.a.s)'in hanımlarından 

biridir. Oğlu Seleme'den dolayı, Ümmü Seleme diye tanınmıştır. Hicretin 59. veya 61. 

yılında vefat etmiştir. Vefat ettiği zaman 84 yaşındaydı.  

Ǿüzeyr Ǿaleyhi's-selām (I/351.3): Hârûn -aleyhisselâm’ın neslindendir. Tevrât’ı 

ezberleyen sayılı kimselerdendir. Yahudilerce “Ezrâ” olarak bilinir. Hazret-i Üzeyr’in 

peygamber olup olmadığı hususunda Kur’ân-ı Kerîm’de kesin bir bilgi yoktur.  

varaķa bin nevfāl (1/184.26 ): Varaka bin Nevfel bir kahin ve âlim idi. O 

Peygamberimizi (asm) görmeden ve tanımadan evvel de iman etmiş bir arif idi.  

velįd (II/252.22): Hz. Peygamberin hakkında “ne güzel kul” diye buyurduğu sahabedir. 

Bkz. velid oġlı  ĥālid. 

velid atası musǾab (1/21.25): Velid bin Mus’ab ibni Reyyan = Firavun. Kıbtilerdendir. 

400 seneden fazla yaşamıştır. Mısır’da olan Musa’nın Firavun’udur. 

velid bin el-muġįre (II/403.19): Ünlü İslâm kahramanı ve komutanı Halid bin Velid'in 

babasıdır.  
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velįd oġlı ĥālid(ni)  (1/178.27): Hz. Peygamberin, hakkında "ne güzel kul" diye 

buyurduğu sahabedir. Lakabı Seyfullah (Allah'ın Kılıcı)'tır. Künyesi Ebû Süleyman'dır.  

yahuda (1/96.24): Yahuda, İsa'nın on iki havarisinden biridir. Kendisine “İskaryot” da 

denir. İsa'yı düşmanlarına teslim eden odur. 

yahya  (1/24.16): Zekeriyya’nın oğludur. İslamiyet’te peygamber olduğu söylenir. 

İsa’nın doğumunu haber verdiği için Hristiyanlıkta “müjdeci Yahya” olarak anılır. 

yaĥyā bin muǾin   (II/238.23): Hadis âlimlerindendir. 

yaǾkub (1/19.24): İbrâhim (a.s) oğlu İshak (a.s)ın oğlu Ya’kub (a.s)’dır. Babası İshak, 

amcası İsmail, büyükbabası İbrahim'dir.  Yusuf'un babasıdır. Yakup'a tanrı 

tarafından “İsrail” ismi verilmiştir. Yakup'un on iki oğlunun soyundan gelenlere 

"İsrailoğulları" denir. 

yāser oġlı Ǿammār  (1/178.27): Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Milâdî 563 yılında 

Mekke’de doğmuş, 37 (m. 657) yılında Sıffîn şehît düşmüştür. Künyesi Ebû 

Yekzan’dır.  

yehūda oġlı vehb (1/136.3): “En hayırlı ümmet” ayeti, Yahudilerden Malik b. Dayf ve 

Vehb b. Yahuda'nın sahabeden bazılarına, "Bizim dinimiz, sizin bizi çağırmakta 

olduğunuz dinden daha hayırlı, biz de sizden daha hayırlıyız." demeleri üzerine nazil 

olmuştur.  

yesār oġlı muǾakkil (1/89.23): Tefsir âlimlerindendir. 

yeşcib oġlı sebā (II/198.26): Yemen hükümdarlarından er-Raiş’in atalarından bir kişidir. 

yufnā oġlı kālib  (II/216.24): Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız 

kardeşi Meryem’in kocası veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi. 

yūnūs (1/114.18): Adı Kur’ân’da geçen peygamberlerden biridir. Soyu, Bünyamin 

vasıtasıyla Ya’kûb (a.s)’a ve onun vasıtasıyla de İbrahim (a.s)’a dayanmaktadır.  

yūsuf  (1/114.18): Kurân’da adı geçen Beni İsrail peygamberlerindendir. Yakub 

Peygamberin oğludur. Yûsuf (a.s)’un defnedildiği yer, rivayetlere göre, İbrahim (a.s)’in 

medfun bulunduğu Kudüs yakınlarında Halilü’r-Rahman kasabasındadır. 

yūşāǾ (1/31.9): İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Musa (sas)ın yeğeni 

veya vekilidir. Nuh’un oğludur. Annesi Hz. Musa’nın kız kardeşidir. 

zebir oġlı Ǿabdu’r-rahmān (1/88.17): Rifâa el-Kurazi'nin karısı (Temime el-Kurazîyye) 

(Radıyallâhü anhümâ)’nin ikinci kocası Abdurrahman bin ez-Zebîr’dir. 

zekeriyyā (1/24.16): Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biridir.  Soyu Dâvud (a.s)'a 

dayanmaktadır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0shak
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zeyd bin Ǿamr ve bin nüfeyl  (1/184.26): Künyesi Ebû Aver ve Ebû Sevir idi. Hazret-i 

Ömer’in hem eniştesi, hem de kayın biraderidir. Akîk’te yetmiş yaşlarında iken vefât 

etti.  

zeyd ķızı ħabįbe saǾad  (1/171.9) : Ashâbın ileri gelenlerinden Medine’li SaǾad bin Rebi, 

Zeyd’in kızı Habibe ile evli idi. Habibe beyine itâatlı, sözüne saygılı idi.  

zeyd  oġlı  ħāriŝ  (1/188.21): (d. 575 ö. 629), Hz. Muhammed'in azatlı kölesi ve evlatlığı 

olan sahabedir. Kur'an'da ismi anılan tek sahabedir. 

zeyd oġlı rifāǾe  (II/230.29)    

Rıfâiyye yolunun reisidir. İmâm-ı Mûsâ Kâzım’ın evlâdından olup seyyiddir. Seyyid 

Ahmed Rıfâî, 1118 (H.512) senesinin Receb ayında bir Perşembe günü doğmuş, 1182 

(H.578) senesi Cemâzil-evvel ayının yirmi ikisinde, Perşembe günü ikindi vaktinde, 

altmış altı yaşında iken vefât etmiştir. 

zeyd oġlı Ǿulbe  (I/367.6): Ulbe b. Zeyd b. Harise, Allah Resûlünün sahabelerindendir.  

zeyd oġlı usāme  (1/190.10): Üsame b. Zeyd b. Hârise b. Şurâhîl ashabın ileri 

gelenlerinden biridir. Rasûlüllah (s.a.s)'ın azadlı kölesi Zeyd b. Hârise'nin oğludur. 

Künyesi, Ebû Muhammed'dir.  

zeyneb  (II/188.23-24): Hz. Muhammed’in Hz. Hatice’den olan kızıdır. 

zühre (1/35.10): Güzel kadın. Harut ve Marut’u denemek için gönderiliyor. 

zülkarneyn (II/7.27): İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın Kehf Suresi'nde geçen bir 

kişidir. Peygamber olup olmadığı tartışmalıdır.  

źü’l-küfl Ǿahm (II/237.9) 

Anlamı: Nasip, kısmet sahibi demektir. Birçok alim tarafından peygamber olarak kabul 

edilir. 

 

Melekler 

hārūt ve mārūt (1/35.8): Kur’an’da adı geçen iki melektir. 

ĥażret-i cebrāǿįl (II/7.12): Cebrail Aleyhi’s-selâm büyük meleklerdendir ve vahiy 

meleğidir. Onun (Cibril, Ruhü’l-Kudüs, Ruhu’l-emin, Ruh, Resul) olduğu söylenir.  

Kur’ân-ı Kerîm’de Cibril, Rûhulkudüs, Rûhulemîn, Rûh, Resul, zîkuvve ve Şedidü’l-

Kuva şeklinde muhtelif isimlerle kendisinden bahsedilir. Hazret-i Cebrail (as) bütün 

peygamberlere vahiy getirmiştir. En son Peygamber Efendimiz’e de (asm) vahiy 

getirmiş ve peygamberlik zincirinin kapanması dolayısıyla, Hazret-i Cebrail’in (as) 

‘peygambere vahiy getirme’ görevi sona ermiştir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/575
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isrāfįl  (II/248.24): İsrâfil, İslam inançlarına göre dört büyük melekten birisi olan 

İsrâfilin görevi Sur'a üflemekten ibarettir. Yahudi hırıstiyan mitolojisindeki Rafael'in 

islamdaki karşılığıdır. İsrafil Kıyamet günü Allah'ın emri ile iki defa Sûr'a üfleyecektir. 

"Sûr'a üflenince, Allah'ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp 

ölür. Sonra Sûr'a bir defa daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar". İsrâfil'in 

birinci üflemesi ile yer ve gökteki bütün canlılar ölecek ve dünya hayatı sona erecektir. 

İkinci defa üflemesiyle de bütün canlılar dirilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır. İsrâfil'e 

Sûr'a üfüreceği için Sûr Meleği de denilmiştir. 

mikāǾil (1/34.14): Dört büyük melekten biridir. Tabiat olaylarına, insanlara, hayvanlara 

ve bitkilere, rızka ve yağmura nezaret eden melektir. 

zebâni (II/444.5): Cehennem meleği, azâb yapıcı melek.  

 

Yer Adları 

Ǿadn (II/250.26): Cennet'in en güzel yerlerinden biri."Adn" sözlükte yerleşmek, bir 

yerde iskân etmek anlamına gelir. Adncenneti, peygamberlere, sıddîklara, şehidlere 

mahsus, içinde gözlerin hiç görmediği, insanın hatırından geçmeyen muazzam 

güzelliklerin bulunduğu muhteşem Cennet'in adıdır.  

afriķa (II/19.21): Afrika, dünyanın en büyük ve en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ikinci 

kıtasıdır. Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanınmış egemen devlet, dokuz bölge ve 3 

adet de sınırlı tanınmış devlet bulunur. 7. yy'ın başlarında Hilafet önce Mısır'a girdi ve 

ardından da Kuzey Afrika'ya yayıldı. Kısa dönemde, yerel Berberi kabileleri Müslüman 

Arap kabileleriyle bütünleştiler. Emeviler'in başkenti olan Şam 8. yy'da düşünce, İslami 

merkez Akdeniz'de kayarak Kuzey Afrika'daki Kayravan'a geçmiştir. 

Ǿamaliķa (I/96.11): "Amâlika" kavmi Akdeniz sahilinde, Mısır ile Filistin arasında 

yaşayan bir millettir. Amâlika kavminin kralı Câlut’tur. 

anŧākiye (II/17.7): Yermuk Savaşı’ndan sonra Ubeyd’e bin Cerrah komutasındaki İslam 

orduları 638 yılında Antakya’yı fethetmişti. Böylece Anadolu’nun kapıları İslam 

ordularının önüne açılmış oldu. Ebu Ubeyd’e kısa zamanda Antakya’yı imar edip İslam 

orduların gaza üssü haline dönüştürmüştür. 

Ǿarafat (1/75.25): Mekke’den 25 km. uzaklıkta olan dağdır. Mekke'nin güney doğusuna 

düşer. 454 metre yüksekliğindedir. Hz. Muhammed, ölümünden (Miladi 632) 

önce veda konuşmasını on binlerce kişiye bu dağda yapmıştır. Adem ile Havva'nın 

cennetten indirildikten sonra buluştukları yere "Arafat", buluştukları güne "arefe" 

denilmiştir. 
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arż-ı muķaddes  (II/220.6): Temiz ve kutsal toprak, yer, bölge demektir.  Beyti 

Makdis'in bulunduğu yerdir. 

aśĥāb-ı kehf  (II/29.17): Mağara arkadaşları manasına gelen, Ashab-ı Kehf efsanesinden 

Kur'an’da Kehf Suresi'nin 9 ile 26. ayetleri arasında bahsedilir. 25. ayette "300 yıl kalıp 

9 yıl arttırdılar" cümlesiyle verilir.  Ashâb-ı Kehf kıssasının özünü uzun süre mağarada 

uyuyup yeniden uyanma olayı oluşturur. 

asya ķıŧǾası (II/56.10): Asya, Avrupa’nın doğusunda, Büyük Okyanus'un 

batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunan kıtadır.  

aźerbeycān ŧaġları  (II/20.18): Azerbaycan'ın dağları; Büyük Kafkas Sıradağları (4.000-

5.000 m.) içinde yer alan Bazardüzü (4.466 m), Şahdağ (4.243 m), Pazaryurdu (4.126 

m), Tufan (4.191 m), Yarıdağ (4.116 m), Ragdan (4.020 m) dağları, Küçük Kafkas 

Sıradağları içinde yer alan Kapıcık (3.906 m.), Gazangeldağ (3.829 m), Biçenek Aşırımı 

(2.346 m), Karabağ Volkanik Yaylasında yer alan Delidağı (3.616 m), Murovdağ 

silsilesinde yer alan Kamışdağ (3.724 m), Hinal dağı (3.367 m), Kepez (3.066 m), 

Zengezur Sıradağları içinde yer alan Büyük Işıklı (3.550 m), Talış Sıradağları 

silsilesinde yer alan Kömürköy (2.493 m.) ve Kızyurdu (2.433 m) dağlardır. 

babil (1/35.7): Mezapotamya’da, Babil dağının etrafında MÖ 1894’te kurulmuş bir 

şehirdir. İmparatorluk Sümer ve Akad topraklarını kapsar. Merkezi bugünkü Irak’ın el-

Hilla kasabası üzerindedir. 

baǾlbek (II/228.15): Lübnan 'daki Balbek şehri. 20 metreden daha büyük taşlarında 

kullanıldığı bu antik şehir Roma İmparatorluğu’ndan da eskidir. Hatta Sümerlilerin 

bilgilerine göre o zamanlar burası antik bir şehirdir. 

benu selime mescidi (1/53.7): Mescid-i kıbleteyn. Medine’nin kuzeybatısında Vebere 

Haresi denen mevkide bulunan mescid. İlk adı içinde yerleşik olan kabile dolayısıyla 

“Beni İsrail Mescidi”dir. 

beyt-i ĥarām (II/67.4): Kâbe-i Muazzama'nın etrafının bir ismi. Kâfirlerin yaklaşmaları 

men' edildiği, onlara haram olduğu için bu isimle alınır. (bk: Kâbe)  

beytü’l-mukaddes (1/23.14): İslamiyette’ki üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs’teki 

mescittir. Müslümanların ilk Kabesidir. Buna beytü’l-mukaddes (mukaddes ev), Kudüs 

Camii ve Mescid-i Aksa da denilir. En uzak mescid demektir.  

cehennem (II/29.4): Cehennem; İslam dininde, ahiretteki bir azap yeridir.  

dārü’n-nedve (meşveret yurŧı) (II/206.26): Dar’un Nedve; şu anda hanefi makamının 

yanında kapısı mescid tarafına bakan, toplanmak için yapılmış bir yerdir. Oraya ancak 

Kureyş kabilesine mensup insanlar girerlerdi. Onların da 40 yaşını doldurma şartı vardı. 
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“Dar’un Nedve Kusay b. Kilab’ın evidir. Kureyşli müşrikler, tüm işlerini Dar’un 

Nedve’de görüşürlermiş. 

efsūs (II/7.22): Ashab-ı Kehf olayının kahramanı olan gençler “Efsus” şehrinde 

yaşıyorlardı. Dünya üzerinde halen “Ashab-ı Kehf olayı bizim ülkemizde yaşandı Efsus 

bizim kentimizdir. “ diyerek mucizevî olayı sahiplenen 33 kent var. Tarsus, Afşin ve 

İzmir Efes de bunların arasındadır. 

ehl-i ħayber (II/225.13)   : Hicaz'da Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan eski bir 

ticaret ve ziraat merkezi. Büyük bir Yahûdî şehri idi. Yedi kalesi vardı. 

erįĥā (1/23.14): Dünyadaki ilk yerleşim yeri, ilk şehir olarak kabul edilir. Çölle 

çevrelenmiş bir vahadır. Şam’da, Lut Gölü’nün 8 kilometre kuzeyindedir.  

filistin (1/96.11): Filistin, Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da, İsrail topraklarının tamamı 

ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria gibi toprakları kapsayan bölgedir. Bazı kaynaklar Ürdün'ü 

de bu topraklara dâhil ederler. Filistin, Kutsal Topraklar  olarak bilinir. 

firdevs ucmaħ (II/75.25): “Hakîkaten îmân edip de iyi amel ve harekette bulunanlar (var 
ya), onların konakları da Firdevs Cenneti'dir. (Kehf sûresi: 107)” Cennet'te yukarıya 

doğru birbirlerinin üstünde bulunmak sûretiyle yüz derece ve mertebe vardır. 

Genişlikleri de çok fazladır. Firdevs, makam bakımından en âlâsıdır.  

ĥaşr  (II/217.24): İslam inanışına göre bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, 

hesap vermek üzere toplanmasıdır. 

ĥāviye (II/286.8): Münafıkların cezalandırılacağı cehennem tabakalarından birisi 

olduğuna inanılır. 

hind (II/77.22): Hintler, Hintliler ya da Hindistanlılar, geniş anlamda etnik vurgu 

yapmayan  Hindistan vatandaşları, dar anlamda ise anadili Hintçe olan etnik gruptur.  

ħirā taġı (II/222.5)  : Hira Dağı (Cebel-i Nur) Mekke`de bulunmaktadır. Peygamber 

Efendimize Allah tarafından peygamberlik görevinin verildiği dağdır.  

irem şehri (II/438.18): Kuran’da anlatılan İrem şehri. Ad toplumunun yaşadığı çok 

güzel, yüksek sütunlarla inşa edilmiş şehir. 

kaǾbe (1/132.18): Ka’be, Mekke'de bulunan yaklaşık olarak küp şeklinde bir 

ibadethanedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilir. Bu yapının etrafında 

Mescid-i Haram bulunur. Kuran'da Ka’be'nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa 

edilmiş olduğu belirtilir  M. Ö. 800'de inşa edildiği tahmin edilmektedir. Köşelerden her 

birinin ayrı ismi vardır: Doğu köşesine "Hacerü'l-Esved" veya "Şarki", kuzey köşesine 

"Iraki" , batı köşesine "Şami" ve güney köşesine "Yemani" denir. 

ķazan (II/1.7): Kazan,Tataristan'ın başkentidir.  
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ķıble (II/24.24): Kıble Kâbe’nin arsasıdır. Deniz ve kuyu diplerinde, yüksek dağlarda ve 

uçaklarda, bu cihete doğru namaz kılınır.  

kūfe mescidi (II/77.22): Hz. Ali (as), Kufe'ye hicret ederek Kufe' yi İslam başkenti 

yapmıştır. Burada Kufe Mescidini yaptırmış, hutbeler vermiş ve mübarek ramazan 

ayında bir suikast sonucu sabah namazında şehit edilmiştir.  Yeryüzünde dört büyük 

kutsal mescit vardır bunlar Mescid-i Nebi, Mescid'ül Haram, Mescid'ül Aksa ve Kufe 

Mescididir. 

mecmuǾ el- baĥreyn (II/15.16): İki denizin kavuşum yeri. Rivayetlere göre bir gün Hz. 

Mûsâ, İsrâiloğulları arasında vaaz ederken ona kendisinden daha hikmet ve ilim sahibi 

kimsenin olup olmadığı sorulmuştu. Hz. Musâ: "Hayır, yoktur!" diye cevap verince 

Cenâb-ı Hak bir vahiyle Hz. Mûsâ'yâ Mecme'u'l-Bahreyn'de (iki denizin kavuşum 

yerinde) kullarından salih bir kul olan el-Hadir (Hızır)'ın kendisinden daha âlim 

olduğunu bildirdi. Musa, Hz. Hızır’ı bulur. Bundan sonra Hz. Mûsâ'nın Hızır ile Kehf 

Sûresi 66–82. âyetlerinde anlatılan yolculuğu başladı. 

medine (1/112.23); medįne-i münevvere (II/222.28): Suudi Arabistan'da Mekke’nin 

kuzeyinde yer alan şehridir. Eski adı Yesrib’'dir. Medine'ye, Medirra, Medirke, 

Meddiyne, Mezzine de denmiştir.  

mekke (1/84.1): Suudi Arabistan'da Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir. 

Mekke, Arap Yarımadası'nın batısında bulunan eski Hicaz bölgesinde ve Kızıldeniz'in 

doğusunda yer alır. İslam dininin peygamberi Muhammed burada doğmuş, kutsal 

kitabı Kur'an burada indirilmeye başlanmış ve Beytullah denilen Kabe de yine bu 

şehirde yer almaktadır.  

mescįd-i đırār  (I/371.4): Peygamber efendimiz zamanında münafıkların, fitne ve fesat 

yuvası ve silah deposu olarak kullandıkları ve Kubâ denilen yerde yaptırdıkları bir 

mescittir. 

mescįd-i harām (1/74.20): Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük 

mescide Mescid-i Haram denilmektedir. Hürmetli Mescid anlamına gelen bu ifade 

Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. 

mescįd ķubā  (I/370.14): Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Hicret esnāsında binā ettiği ve iēinde 

ashabıyla birlikte namaz kıldığı, İslām'da inşa edilmiş ilk mescid.  

mıśır (I/96.11): Resmi adıyla “Mısır Arap Cumhuriyeti”. Mısır cumhuriyetle yönetilen 

bir Arap ülkesidir. Başkenti Kahire'dir. Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan 

ülkesidir.  

müna (1/76.20): İslam inancına göre Mekke'de şeytanın olduğuna inanılan yerdir. 
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müzdelife (1/76.2): Arafat ile Minâ arasında kalan, Adem aleyhi’s-selamla Havva 

validemizin yeryüzünde ilk buluştukları yerdir. Haccın vaciplerinden Müzdelife vakfesi 

burada yapılır. 

necrān (II/7.6): Necran Bölgesi, Suudi Arabistan'ın 13 yönetim bölgesinden birisidir. 

Ülkenin güneyinde Yemen sınırında yer alan bölgenin yönetim merkezi bölgeye adını 

veren tarihi Necran şehridir.  

nįl deryāsı (II/36.13): Nil nehri, dünyanın en uzun nehridir (6.650 km). Üç ana kolu 

vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbera Nehri.  

rūm diñgizleri (II/15.4): Doğuda Faris ile batıda Rum denizlerinin kesiştiği yere 

Mecmau'I-Bahrayn denilir.  İki denizin birleştiği yer.  

śafā ile merve (1/58.69) : Safa Tepesi Mescidi Haram’ın kuzeydoğusunda Ebukubeys 

Dağı’nın eteğindedir. Merve Tepesi ise Harem-i Şerif’in kuzeybatısındadır.  

sįnāǿ (II/76.22): Sina Yarımadası, Mısır'da yer alan, kuzeyde Akdeniz'le ve 

güneyde Kızıldeniz'le çevrili üçgen şekilli yarımadadır. Yüzölçümü yaklaşık 60.000 

km² dir. 

(sodom) ķarye  (II/56.20): Sodom ve Gomora, Eski Ahit'in Tekvin Kitabı'nda sözü 

edilen kentlerdir. İsrail'de, Lut Gölü'nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadası’nın 

güneyinde sığ suların altında kaldıkları tahmin edilmektedir.  

stānbul (II/1.10): Marmara Bölgesi'nde, Türkiye'nin en büyük ili olan İstanbul'un 

doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa ve Marmara Denizi, batısında Tekirdağ, 

kuzeybatısında Kırklareli, kuzeyinde de Karadeniz bulunmaktadır. Kuzey-güney 

doğrultusunda uzanarak Karadeniz ile Marmara'yı birleştiren İstanbul Boğazı, aynı 

zamanda Asya ile Avrupa'yı da iki köprü ile birleştirmektedir.  

şām (I/27.19):  Şam, (Arapça’da Dimeşk ya da Eş-şam,  Farsça’da Demeshgeh) 

Suriye'nin başkentidir. Dünya tarihindeki ilk cinayet olan Kabil ile Habil olayının 

Şam'ın kuzeyindeki Kasyun Dağı'nda gerçekleştiğine inanılır.  

ŧamuġ (II/263.24): bkz. cehennem. 

ŧarsūs (II/6.29): Ashab-ı Kehf olayının kahramanı olan gençler “Efsus” şehrinde 

yaşıyorlardı. Dünya üzerinde halen “Ashab-ı Kehf olayı bizim ülkemizde yaşandı diyen 

şehirlerden biri de Tarsus’tur. Afşin ve İzmir Efes de bunların arasındadır. Tarsus’un 

kuzeybatısında Encilüs (veya Bencilüs) adıyla bilinen dağda Kuran’daki tarife uygun bir 

mağara vardır. İslam bilginlerinden Taberi, kitabı Tarih-ülÜmem’de, Ashab-ı Kehf 

Mağarası’nın Tarsus’taki Bencilüs dağında olduğunu yazmıştır. Müfessir Fahreddin 

Razi, “Bu yere Efsus denilse de, buradan kasıt Tarsus’tur; zira Efsus, Tarsus’un başka 
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bir adıdır.” diyor. Kadı Beyzavi, Nesefi, Celaleyn ve Tıbyan, Elmalılı, Ö. Nasuhi 

Bilmen de aynı kanattadırlar.  

tebük (1/103.2) (ceyşü’l – usra.): Kuzeybatı Arap Yarımadası'nda Suudi Arabistan'ın 

Tebük Bölgesi'nin bir ana şehridir. Diğer isimleri: Tabūk, Tabouk, Tebuk, Gabouk, 

Tebük, Hz. Muhammed zamanında Medine'nin 14 konak kuzeyinde, Medine ile Şam'ın 

ortasında bir kasabadır.  

tih saħrāsı (1/23.8): Sina çölü. Afrika kıtası ile Arabistan yarımadası arasındaki Sina 

yarımadasında bulunan çöl. 

tur (1/100.10): (Musa Dağı, Harea dağı). Arap yarımadası ile Mısır arasında bir 

yarımadanın adıdır. Sina dağı da denir.  

ubar şehri (438.18): Ad kavminin yaşadığı yerdir. Kalıntıları bulunan çok eski bir 

şehirdir. Bu nedenle bu kayıp şehir “Kumların Atlantisi Ubar” olarak tanımlanmıştır. 

ucmaħ (II/29.14): Cennet, sık ağaçlarıyla zemini örtülü bahçe anlamına gelir. 

Kaynaklar, Firdevs, Adn, Naîm, Daru'I-Huld, Me'vâ, Daru's-Selâm ve İlliyyûn adında 

yedi cennetten bahseder. 

ufa  (II/1.8) : Ufa, Başkurdistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. 1574 yılında bu şehir 

bir kale ile kurulmuştur.  

ümmü ĥubey (II/191.22-23): Bir kasaba. 

yemen (II/448.19): Resulullah zamanında İslama geçen yerlerden biridir. Yemen resmi 

adı ile Yemen Cumhuriyeti. Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz 

kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülke. Başkenti 

San'a'dır. 

 

Kabile / Kavim Adları 

Ǿād (II/14.25): Âd Kavmi, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da geçen eski 

bir Arap kabilesidir. Herhangi bir millet ile kesin bir biçimde ilişkilendirilememektedir. 

Kur'an'da kendilerine Hûd'un peygamber olarak gönderildiğinden bahsedilir. 

Yaşadıkları yer Ahkâf olarak bilinir. Âd kavminden Kur'an'da yüksek binalar inşa eden, 

her yüksek konuma anıtlar diken ve bu yaptıkları işin kendilerini ölümsüz kılacağını 

zanneden bir kavim olarak bahsedilir.  

benį ĥāriŝe (II/183.5): 1. Beni Haris, Hz. Muhammed zamanındaki Arap 

kabilelerden biridir.; 2. Mustarah Mescidi. Beni Hârise mescidi de denen bu noktada 

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Uhud savaşından dönerken istirahat 

buyurmuşlardır. 
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benį isrāǿil (1/97.3): Yahudiler, Yakub aleyhi’s-selamın on iki oğlundan türemiştir. 

Hazret-i Yakub’un adı İsrail olduğu için, bunlara Beni İsrail, yani İsrailoğulları 

denilmiştir.  

benū kilâb (II/188.17): (Benî Kilâb b. Rebîa) Büyük bir Arap kabilesidir. Kilâb b. 

Rebîa'nın soyu Adnan'a dayanır.  

benį sakįfe (1/108.1): Resulullah'ın (s.a.a) vefatından sonra ensar, Benî Sâide 

Sakifesi'nde toplanmıştır. Muhacirlerden bir grup da onlara katılmış, böylece 

Resulullah'ın (s.a.a) akrabalarından başka onun cenazesinin yanında hiç kimse 

kalmamıştır.  

benū el-nazįr (1/64.21): Kesin olarak Yahudi olduğu bilinen Arap kabilelerindendir. 

Medine Yasrib'de al-Kāhinān'ın bir alt koludur. 

benū  fehr (1/189.12): Bir kabile adıdır. 

benū karize (1/64.21): Yahudi olduğu bilinen Arap kabilelerindendir. 

benū meliĥ (II/60.22): Huzaa kabilesinin bir koludur. Cinlere taptıkları belirtilm iştir. 

benū naźįr (II/229.2): Peygamber (s.a.a), Yahudilerin seçkin kabilesi Beni Nazir'i sürgün 

edince Beni Nazir kabilesi, Hayber bölgesine yerleşmiştir. 

benū neccār ķabįlesi (1/189.12): Hz. Muhammed zamanındaki Arap kabilelerden biridir. 

Medine Sözleşmesinin 31. maddesinde, kendileri için, Yahudi, "bir ulus" 

ve Müslümanların müttefiki olarak söz edilir.  

benū žafer ķabįlesi (II/195.7): Medine ehlinden Benî Zafer kabilesi içerisinde 

olduğundan Benî Zafer mescidi denilmiştir. 

cüheyne (1/193.23): Cüheyne kabilesi İslam’a girdikten sonra Peygamber Efendimiz 

(s.a.v) onların başına İslamın da atanan ilk kumandanı olan Abdullah b. Cahş el 

Esadi’yi atamıştır.  

daķyānus ķavmi (II/4.22): bkz. Dakyanus padişah 

evs kabilesi (1/133.14): Medine'de ensarı teşkil eden Kahtânî asıllı iki 

Arap kabilesinden biridir. 

gatafan kabilesi (1/157.23): Adnânîler'e mensup bir Arap kabilesidir. Kabilenin soyu 

Adnan'a ulaşır 

hazrec kabilesi (1/133.14): İslamiyet'ten önce adı 'Yesrib' olan Medine şehrinde yaşayan 

kabilelerden biridir. Evs kabilesi ile savaşmışlardır. 

hūd Ǿahm ķavmi (II/69.24): bkz. hūd Ǿahm(nı) 

hūd Ǿahm (II/78.7): Hûd, Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisidir.  Eski 

Antlaşma'da adı Eber olarak geçen peygamber ile Hûd peygamberin aynı kişi oldukları 
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tahmin ediliyor. Bazı İslam kaynakları Hûd peygamberin 150 sene ömür sürdüğü ve 

peygamberlik yaptığı dönemin yaklaşık olarak İ.Ö. 2400 civarında olduğunu belirtir.  

kenǾanįler (II/216.17): Enoş'un oğlu ve İncil’e göre, tufandan önce gelen on 

peygamberden dördüncüsüdür. Dinî inançlara göre Kenan, Nuh peygamberin oğlu veya 

torunudur.  

ķıbŧįlar (II/37.15): Mısır'da hüküm süren Fir'avn, Kıbtîleri yıldızlara ve putlara taptırdı. 

Kıbtîler, Yâkûb aleyhisselâmın oğullarının neslinden gelen İsrâiloğullarını hakir ve hor 

gördüler, en ağır işlerde çalıştırdılar. Kızıldeniz'den mucize olarak on iki yol açılıp 

mü'minler karşıya geçti. Fir'avn ve askerleri geçerken deniz kapandı. Fir'avn ve Kıbtîler 

boğuldu.  

ķureyş (I/448.16): İslam dininin peygamberi Muhammed'in mensup olduğu Arap 

kabilesidir. Mekke'nin hakim (en güçlü) kabilesi idi. İslam peygamberinin kabilesi 

olmakla beraber aynı zamanda Müslümanların en çok savaştığı kabiledir.  

ķureyşliler (1/108.1): İslam'ın gelişinden önce Mekke yönetimini elinde tutan ve Hz. 

Peygamberin de mensubu olduğu kabiledir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in İslâmiyet’i tebliğ 

ettiği sıralarda Mekke'deki topluluğun tek ceddi kabul edilen Kureyş'in asıl adının 

"Fihr", yahut "Nadr" olduğu söylenir.  

ķusay bin kilab (II/448.16): (Zeyd) Abdülmuttalib'in atası ve Muhammed'in beşinci 

göbekten atasıdır. Kusay Mekke'nin en güçlü adamıdır. Kabe'yi restore ettirmiştir. 

muǾtezįle (II/284.20): İslam dininde bir itikadi mezhep. Mu'tezile, kelime olarak 

"ayrılanlar, uzaklaşanlar, bir tarafa çekilenler" anlamına gelir.  

nesr-i humeyr ķabįlesi (II/411.25): San’a şehrinin batısında Humeyr semtinde yaşayan 

kabilenin adıdır. 

nūĥ ķavmi (II/56.27): bkz. nūĥ. 

śalebį oġılları (II/180.13): Gatafan kabilesine mensup bir grup. Müslüman değillerdir. 

śāliĥ Ǿahm ķavmi (II/69.24): bkz. śāliħ. 

ŝemūd kavmi (II/69.25): Semûd, İslam mitolojisinde Sâlih peygamberin gönderilmiş 

olduğu kavmin adıdır.  

şįǾa (II/284.20): Şiîlik veya Şiâ, İslâm dini mezheplerinden birisidir. Şiî İslâm ya da Şiî 

Mezhebi olarak adlandırıldığı da olur. 

yesār (II/223.5): XIII- İbn Yesar Mezhebi: Muâviye b. Ubeydullah b. Yesâr (v. 

170/786); soyu Taberistan'dan, Halîfe Mehdî'nin önce kâtibi, sonra veziri olmuştur. 
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Diğer Adlar 

Ǿacemler (II/232.5): Acem, Arapların kendileri haricindeki yabancılar için kullandığı bu 

sözcük, genel olarak Acem kelimesinin anlamı ne zaman ve kim tarafindan kullandığına 

bağlıdır. "Acem" sözcüğünün Arapça asıl anlamı "dil bilmeyen"dir. 

Ǿarab tili (II/33.9): Arapça, Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami koluna mensup bir dildir.  

Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca,  İran ve Türkiye'de ise Arap  

azınlıklarca  kullanılan diller Arapça'nın  lehçeleridir.  Standart Arapça olarak kabul 

edilen dil Kur'an'ın dilidir.  

bedr soġışı (1/115.4): Bedir Savaşı, Miladi 14 Mart 624, Hicri 17 Ramazan 2 cuma günü 

Mekke'nin Kureyş'li müşrikleri ile Müslümanların ilk savaşı olarak kabul edilir.  

dārü’n-nedve (meşveret yurŧı) (II/206.26): Dar’un Nedve; şu anda Hanefi makamının 

yanında kapısı mescid tarafına bakan, toplanmak için yapılmış bir yerdir. Kureyşliler 

tüm kararlarını orada alırlardı.  

efrāǿįm sıbŧı (1/216.24) : Hz. Yusuf’un boyu. Yusuf boyu Manasse ve Efraim olarak iki 

ayrı boy ismi ile beyan edilmektedir.  

el-tefsįrātü’l-  aĥmediye (II/31.2): Müellifi: Ahmet künyesi şeyh Ciyun b. Ebi’l-Sait b. 

Abdullah b. Abdurazzak b. el-Hasen el-Hanefî el-Malikî (1130/1718). 1196/1782 

senesinde yazılmıştır. 418 sayfadır. 

el-tefsįrāt-ı ĥamdiye (II/58.4): Hüseyin Cisrî (1845-1909)  Trablusşam´da doğdu. On 

sekiz yaşına kadar Trablus´ta dinî ilimler okudu. Daha sonra felsefe ve teknik bilimlerle 

ilgilendi. II. Abdülhamid, Risale-i Hamîdiyye´nin Türkçeye tercüme edilip neşredilmesi 

emrini verdi. Ayrıca, Hüseyin Cisrî´den mekteplerde okutulmak üzere bir akait kitabı 

telif etmesini istedi.  

ensar (1/133.14): Arapçada "yardım edenler, yardımcılar" demektir. Sıfat olarak, 

"herkesi seven, herkese yardım eden" demektir. Terim olarak,  Hicret olayı ile bir 

topluluğa kimlik olarak terimleşmiştir. İslam tarihinde Mekke'den Medine'ye göç eden  

Muhacirlere yardım eden,  Medineli  Müslümanlara  Ensar denmiş;  Kur'ân'da Yaratıcı 

tarafından bu topluluğa işaret edilmiştir.  

ĥacc (1/73.5): Hac, dinî sebeplerle, genellikle dinî önemi olan mekân ve yerlere yapılan 

ziyaret ve gezidir. Hac aynı zamanda İslam dinindeki dinî bir ziyaret barındıran hac 

ibadetinin özel ismidir. 

“ĥaķķü’l-maǾrife” (II/9.4): Oruç, imsak ve iftar konusunda Şihabüddin Mercanî’nin 

tarafından kaleme alınmış bir eserdir.  
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ĥanefį meźhebi (II/68.10): Hanefi mezhebi, İslam dininin sünnî fıkıh mezheplerinden 

biridir. Hanefilerin itikatta mezhepleri ise Maturidiliktir. İsmini kurucusu Ebû 

Hanife'den ((699-767)Numan bin Sabit) alır.  Türkiye,  Balkanlar,  Türkistan,  

Afganistan,  Mısır,  Suriye,  Ürdün,  Hindistan ve Pakistan'da yaygındır. 

hendek soġışı (1/79.10): 31 Mart 627 tarihinde gerçekleşmiştir. Mekkeli müşriklerle 

müslümanlar arasındaki üçüncü ve son muharebedir.  

ĥicret (II/247.5): Hicret, Muhammed ve diğer müslümanların baskılardan kaçmak için 

622'de Mekke'den Medine'ye göç etmelerine verilen isimdir. Bu göçün sonucunda 

Medine'de bir İslam Devleti kurulmuştur. 

ħudeybiye (1/73.2) : Hudeybiye Antlaşması ya da Hudeybiye Barışı. 628  martında  

Medineli müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan barış antlaşmasıdır. Bu 

antlaşma ile Mekkeliler İslam Devletini hukuken tanımışlardır. 

ĥuneyn soġışı (I/349.13): Şevval, 8. H/630 M. Mekke’nin fethinden sonra 

Müslümanlarla Havazın Müşrikleri arasında meydana gelen savaş. 

ħurma (II/430.1): Acve1, Cennet meyvelerindendir.  

iblįs (II/13.6): İblis, İslamiyet'te ne olduğu ile ilgili pek çok görüş vardır. İblis hakkında 

Kur'an'da birçok ayet mevcuttur. Özellikle şu üç görüş üzerinde durulur; 1) İblis, bir 

melek idi. Bu görüşte meleklerin cin adlı cenneti koruyan bir kabilesine mensup olduğu 

görüşü hâkimdir. Melekler ve cinler gözükmez. Bu yüzden melekler de, cinler sınıfına 

dâhildir. “O, cinlerdendi.” denilmiştir. 2) İblis ateşten yaratılmış olan cin 

şeytanlarındandı ve onların ilk atasıydı. 3)  O, meleklerdendi, ama sonra şeytana 

dönüştürüldü. 

ibn-i abbas ķırāǿatı (II/284.7): Peygamber Efendimiz (asm) “İmamı olan kişi için, 

imamının kıraati kendisinin de kıraatidir.” buyurmuştur. Bu sebeple Hazret-i Ali (ra), 

Abdullah ibni Abbas (ra), Abdullah ibni Mes’ûd (ra), Abdullah ibni Ömer (ra) gibi fakih 

sahabeler başta olmak üzere Hanefî, Hanbelî ve Mâlikî mezheplerinde imam Fatiha 

Sûresini ve zamm-ı sûreyi açıktan okurken cemaatin okuması mekruhtur. 

incil (1/51.7): “Kitab-ı mukaddes”. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme 

alınmıştır.  Hristiyanların kutsal kitabıdır. 

ķadaķlar (II/233.3): Çivi. Mıh. 

ķadir kicesi (1/124.17): Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Hz. Muhammed'e 

gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak 

bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali 

yüksektir.  
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kehf iyeleri  (II/4.5) aśĥāb-ı kehf.: Efsus (Efes) şehrinde yaşayan ve Ashab-ı Kehf 

denilen gençler, sarayda görevlilerdir. (Yemliha, Mekselina ve Mislina, Mernuş, 

Debernuş ve Şazenuş). İmparator putperesttir. Gençlerin putperest olmadığını öğrenir. 

Gençler tehdit edilince şehre yakın bir dağ yönüne kaçarlar. Yolda Kefeştetayyuş adlı 

bir çoban ve köpeği Kıtmir de onlara katılır. Dağda bir mağaraya girer, dua ederler. 

Kral, kaçtıklarını haber alır, mağaranın ağzını onları öldürmek maksadıyla kapattırır. 

Gençler ölmez, yüzyıllar boyunca uyurlar. İlahi bir şekilde -Kehf suresine göre 309 yıl 

sonra - uyandırılırlar. Onlar geçen zamanın farkında değillerdir. Şehre gidince 

(Yemliha) birçok değişiklik olduğunu görür. Geçen zamanın farkına varır. Zamanın 

hükümdarı gençlerin dinindendir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra 

gidip arkadaşlarına haber verir. Daha sonra tekrar hepsi uykuya dalarlar. 

ķudret ĥelvāsı  (II/41.11): Kuran'da ve eski Ahit'de adı geçen yiyecek. Men, menn, 

manna ve manana da denir.  

kütb-i semaviye (II/278.1): Semavî kitaplar. Bu kitaplara “ilahî kitaplar” veya “kütb-i 

münezzele” de denir.  

levhü’l-maĥfūž (II/38.9): Levh-i Mahfûz, Arapça'da korunmuş levha anlamına gelir. 

İnsanların başlarına gelecek şeyleri de ihtiva ettiği için Kader kitabı da denir.  

lūŧ kavmi (II/406.6): Kuran-ı Kerim’de ismi bildirilen peygamberlerden olan Lût 

(a.s.)’ın ona inananlarla birlikte Nemrut’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten 

sonra Lut Gölü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber olarak gönderildiği kavimdir.  

medyen ehli (II/37.4): bkz. medine. 

merħ birlen Ǿafar aġaçı  (II/220.10): Arabistan’da yemyeşil olmasına rağmen birbirine 

sürtülünce ateş çıkaran iki ağaçtır. 

naśārį (II/6.27): bkz. neseralar (ga). 

nasŧūriye (II/284.24): Hz. İsa’ya Allah’ın oğludur diyen fırka. 

nesārālar (1/201.3): Hristiyanlar. Nasraniler. Hz. İsa Peygamber'in dininden olan kimse, 

İsevi, Nasrani. Hristiyanlarla ilgili, Hristiyanlara özgü olan. 

nesr (II/411.25): Himyerlilerden Zülkela'a ait idi. Bu putların isimleri aslında Nûh 

kavmindeki sâlih kimselere âitti. Bunlar vefât ettikten sonra haklarındaki bilgi unutuldu 

ve câhil halk bu putlara tapınmaya başladı. 

rūmlar (II/44.17): Rum, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırları içinde yaşamış ve 

Roma yurttaşı haklarına sahip olmuş kişi. Tarihte Doğu Roma İmparatorluğu'nu 

oluşturan 6. yüzyıl'a kadar Latince konuşan ve 6. yüzyıl'dan sonra Yunanca konuşan 

kimselere Müslüman ülkelerde Rum denirdi.  
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śaĥabe / śaĥabe(ler) (1/73.3.): İslam peygamberi Muhammed'i görmüş, onunla 

konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isimdir.  

semūd ķavmi (II/440.21): Hz. Salih’in peygamber olarak gönderildiği, Kuzey 

Arabistan’da yaşayan kavimdir. Semûd kavmi, Ad kavminden sonra ve Hz. İbrahim’den 

önce gelen bir kavimdir. 

śuffe ehli (1/106.15): Ashâb-ı Suffe, suffe halkı demektir. Suffe sözlükte "sofa, revak, 

üzeri örtülü geniş ve yüksek yer" gibi anlamlara gelir. Medine'de bulunan Mescid-i 

Nebî etrafındaki odalara "suffe" denmiştir. Hz. Peygamber mescidine bitişik bu 

odalarda ikamet ederek ilim ve ibadetle meşgul olan sahabelere, Ashab-ı Suffe veya 

Ehl-i Suffe denir. 

sūr (II/417.18): Kıyamet kopacağı zaman, dört büyük melekten biri olan, İsrafil 

aleyhi’s-selamın üfleyeceği boru. 

śuvâ’ (II/411.25): Deniz kıyısında Huzeyllilere ait bir puttur. 

şāfiǾį meźhebi (II/57.19): bkz. hazret-i şāfiǾį 

şehr-i ĥarām (II/67.4): Haram ayları. (Bak: Eşhür-ül hurum) 

şeyŧān (II/34.14): Şeytan, birçok din ve mitolojide, insanları kötülüğe teşvik ettiğine 

inanılan, adaletsizliğin ve tüm kötülüklerin kaynağı kabul edilen varlık. İblis sözcüğü de 

çoğu zaman Şeytan ile aynı anlamda kullanılır.  

ŧalķan soġışı (1/150.24): Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında bulunan bölge tarihi ipek 

yolu üzerindedir. Bu bölgede, Buhara, Semerkant, Talkan, Baykent gibi şehirlerde Türk 

beylikleri yaşamışlardır. Arapların (Kuteybe başkanlığında) saldırılarına maruz kalırlar. 

Kuteybe bütün Türkleri öldürtür. Çocukları esir alır ve şehri yağmalar. Kuteybe, her 

Türk başına para vaad edince Araplar bütün Türkleri kılıçtan geçirir ve kadınlarla 

kızlara tecavüz ederler. Arapların Türklere yaptıkları katliamların en büyüğü olarak 

tarihe geçen bir olaydır Kuteybe'nin ordusu, diğerlerine örnek olsun diye 40 bin kişiyi 

kılıçtan geçirerek ağaçlara asmıştır. 

tebük śoġışı  (I/365.4): Hz. Peygamber’in Hicretin dokuzuncu yılında, Şam’da toplanan 

kırk bin kişilik Bizans ordusuna karşı çarpıştığı savaş.  

temettü’ ĥaccı (1/74.22): Kişi, ülkesinden umre niyeti ile ihrama girer ve umreyi 

tamamladıktan sonra ihramdan çıkar. Sonra da hac için Mekke’den ihrama girer. Umre 

ile hac arasındaki elbise giyme, koku sürme, hanımı ile birlikte olma gibi ihram 

yasakları olmadığı için temettu’ (faydalanma) denilmiştir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_peygamberi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed
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tevbe-i naśūħ (II/398.15): Tevbe-i nasûh, Kur’ân’a ait bir kavramdır. Ciddî, halis ve safi 

olarak, hulûs-u kalp ile sırf günahların bağışlanmasını dileyerek sırf Allah rızası için 

yapılan tevbe demektir.  

tevĥįd (II/280.12): Birlemek. Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak. 

tevrāt (1/58.15) “Musa'nın Beş Kitabı” olarak da bilinir. Orijinal olarak  İbranice 

yazılmıştır. Tanrı tarafından Musa'ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur. İslam 

dininde Museviliğin kutsal kitabının Tevrat olduğu görüşü egemen olmuştur. Oysa 

Tevrat, Musevi Kutsal Kitabını (Tanah) oluşturan 39 kutsal metnin sadece ilk beşinden 

ibarettir. 

Ǿubūdiyet  maķamı  (II/220.24): Ubudiyet; genel manada kulluk ve itaat demektir. 

İbadetle ubudiyet arasında ince bir fark vardır. İbadet, Allah'ın emirlerini yapmak ve 

nehiylerinden kaçmaktır.  Ubudiyet ise, Allah’tan gelen her şeye razı olmak ve 

kabullenmek anlamına gelir. 

uĥud soġışı (1/146.17): Hicret'in üçüncü yılında Uhud dağı civarında müşriklerle 

yapılan savaştır  Savaş, 11 Şevval 3 (27 Mart 625) günü başlamış, sonuçta Müslümanlar 

galip gelmişlerdir   

‘umre ĥaccı (1/73.2): Umre, müslümanların Kâbe'yi hac mevsimi dışında ziyaret 

etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhî tanımı şöyledir: Hac gibi bir zamana 

bağlı olmadan ihrama girerek Kabe'yi tavaf, say etmek, tıraş olmaktır. 

vedd (II/411.25): “Nûh -aleyhisselâm-’ın kavminde mevcut olan, sonradan Araplara 

intikâl eden, Dûmetu’l-Cendel’de Kelb kabilesine âit putun adıdır.  

yaġūs (II/411.25): Yeğûs adındaki put Murâd kabilesine âitti. Sonra Benû Gutayf’ın 

oldu, Sebe’ye yakın Curf isimli mevkideydi. 

yaǾķūbiye mezhebi (II/7.7): Hz. İsa’nın ulûhiyetine inanan Seyyit adında biri ve ona tabi 

olanlardır. 

yaǾūķ (II/411.25): İkrime, Katade ve Ata'nın görüşüne göre (Yemen'deki bir yer olan) 

Belha denilen yerde Hemdanlılara ait puttur. Ye'ûk, Sebelilerden Kehlan adındaki 

birisine ait idi. Sonra oğullarından biri diğerinden miras almıştır, Büyüklük sırasına göre 

miras alına alına sonunda Hemdanlıların eline geçmiştir. 

yāfes (II/20.21 / 20.22): Yafes, İncil'de Nuh'un oğullarından biridir. Arapça eserlerde 

ismi, Yafes bin Nuh (Nuh'un oğlu) diye geçmektedir. 

žāhir (II/189.10): Allah’ın isimlerindendir. Görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, 

varlığı her şeyden aşikar olan. 

zencebįl ŧabi’atli selsebil isimli çişme (II/422.14): Cennet pınarının adıdır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0branice
http://tr.wikipedia.org/wiki/Musa
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2be
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hac_mevsimi&action=edit&redlink=1
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zeytin yıġaçı(II/430.1): Birçok hastalığa da iyi gelen Kur’an’da adı geçen bir bitkidir. 

zü’l-hicce (438.14): Ayların on ikincisi ve hürmetli aylar (eşhürü'l-hurum)'ın ikincisi. 

Kurban bayramının da bulunduğu Zülhicce ayı, mübarek ayların en mühimleri arasında 

yer almaktadır.  
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1 ķurān tefsįri ķazan tilinde 

2 el-ıtķān 

3 el-cild     el-evvel 

4 fį 

5 tercemetü’l ķurān 

6 ufa gübirnasi menzile uyazı yaħşıbay ķaryesinde  (imām ve müderris 

7 şeyħü’l-islām bin esdu’l-lah el-ĥamįdį)niñ ħidmet-i ķalemiyesindindir. 

8 maŧbuǾat-ı kerįmi ķazanda 

9 kend muśārifleriyle 1911 sene 

10 bol “el-ıtķān” el-ǿıtķān attı ķurān tefsįri 1911- cılında ķazan ķalasında 

11 baśılġan eken. ekinşi ret 1984 cılı ofset edismen arķılı sitanbul ķalasında 

12 baśıldı. düzeltip bastırġan ĥālįfā altay ķarap şıķķan delilķan canaltay 

13 Bu "el-ıtķān” adlı tefsir 1911’de Kazan şehrinde 

14 kazan şivesi ile basılmş olup, ikinci defa 1984’te ofset 

15 usulüyle İstanbul’da basılmıştır. 

16 Basıldığından bu yana yetmiş yıl geçmiş ce aynı zamanda elden ele çok okunmuş 
olduğundan, kağıdı oldukça yıpranmış, bazı yazıları silinmeye başlamıştır. 

17 Asıl nüshasından filimi çekildikten sonr, uzun zaman 

18 Çalışılarak tashih edilmiştir. 

19 Tashih ederek bastıran : Halife Altay 

20 Gözden geçiren: Delilhan Canaltay 

21 ADRES: Kazak kenti Altay Sokak No:2 

22 Güneşli Bakırköy İstanbul 

23 TÜRKİYE 
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0.1 tüsinikter 

0.2 ķadįrli oķırmandar! bul tefsįr “el-ıtķān” el ıtķān ķazan ķalasında, ķazan tilinde basılġanına 

0.3 cetpis cıldan asķan.  eri ķoldan- ķolġa ötip köp oķulġandıķtan ķaǾāzı meh yılınşa tözip sözderi, 

0.4 eripteri esirese nökteleri öşe bastalġan eken. 

0.5 1- alġaşķi köne nusķasınan sūreti alınġannan keyin bër cılġa caķın şoġıldanılıp öşken 

0.6 sözderi, eripteri cana nükteleri arnavlı ķalam siyā arķılı ķaytadan cazılıp düzeltilüvge 

0.7 tırsıldı eriyne sonda da keybir öşken cerleriniñ bolınuvı mümkin. 

0.8 2- sol kezde ķalıptasķan tomarlıķtı emle bolmaġandıķtan, key sözder tözilişe cazılġan1 onday 

0.9  onday sözder köptese söylemniñ oşandaķ oķımına ķaray oķıtıluvġa boladı. 

0.10 3- oķıtuluvġa oñaylıķ boltıruşın keybir sözderge davıstı dıbıstar nemese eripterdiñ astını- 

0.11 üstine dıbıstıķ belgiler ķoyıldı. 

0.12 4- al maġnā caylı- birli carım artıķ sözder öşirilip kem ķalġan sözder cazıldı mısālı: 

0.13 5- birinşi nusķanıñ 14-bette 1- colındaġı “iyeleri” iyeleri, 282- bette. 2- 

0.14 colı. 471- bette 2- colındaġı cana ekinşi nusķanıñ 24- bette 64- colındaġı “el-iŝbāt” 

0.15 iŝbāt degen cana 16- bette 25- colındaġı “körkem yüzli” degen sözder öşirildi. 

0.16 6-berinşi nusķanıñ 173. bette, 27- colı. 39. bette, 22. colındaġı “ ķızıl ķomırsķa” 

0.17 degen sözderdiñ astı sızılıp canına “tözeñ” degen sözder cazıldı. 

0.18 7- ekinşi nusķanıñ 39. bette 11. colındaġı “vaķtinde” vāķtında degen sözdiñ astı 

0.19 sızılıp üstine  (ölim   kelmevden burın) söz cazıldı. 

0.20 8- 42- bette 1- coldıñ basındaġı “ öyine gired” degen söz öşirilip ornına (üzüm, yonca) 

0.21 degen sözder cazıldı. 

0.22 9- birinşi nusķanıñ 272 – bette 28- colındaġı (ĥażret-i Ǿabdu’l-lah raðiallah-ü Ǿanh) degen 
söylemniñ 

0.23 astı sızılıp, caķşa işine (!) lep belgisi ķoyıldı. 

0.24 10-426- bette 22- coldaġı alġaşķı nusķasında basılmay ķalıp ķoyġan  “ ” degen söz 

0.25 cana 414- bette 8- coldaġı “ve resāletehü” degen sözdegi ķalıp ķoyġan “r” erpi cazıldı. 
                                                            

1 Eserde ( ) yazılmış. Baskı hatası olmalı.                  
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0.26 11- yerde oķırmandarġa kömek etüv maķsatınan ķazan tilindegi keybir temrindermen tël 

0.27 ayırmaşılıķtarına baylanıstı ķısķa bir sözdikşe berildi. 

 

 

H. Altay 
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sözdikşe 

aşamaķ nicev      şetle: sügmes 

aķŧaǾı-nāķatraǾı nāķatraǾı      şuñar: solarġa 

āgāh oluñız: sāķ bolıñız     şundayın: şunday 

añar: olarma      śarıķ- sarıķ ķoyı 

ala-alġay: aladı      śarı- sarı: taman 

alġaç: almaymız      men-menim:sübūt 

ilk-ilk: alġaş      ķabızmaķ: ot tamızuv 

izgü-ezgü: caķsı      ķayçan: ķaşan 

ançaķ: tek ķana      ķayu : ķayı 

evrilmek: evrilmek: aynaluv    ķarışmaķ: ķarsı kelüv 

oşanmaķ-oşanmaķ: senüv        ķabāĥat-ķabaĥāt: caman 

oşandaķ-oşandaķ: osanday     ķıçķırmaķ: şaķıruv 

bola, bolġay: boladı      ķıçķırçmaķ: talasuv 

bolġamız: bolmaymız     ķoştan: bastamaķ 

bolışmaķ: bolsunuv      gürūh: top 

biline, bilgey: biledi     mātūr: sulu 

bilgeç: bilgende      niçek: ķalayşa 

tiley: tileydi      yaķtı: carıķ 

tutaşmaķ: ķosuluv      yalķın: carķıravıķ 

tiresi: aynalası      yavız: caman 

çıķmay: şıķbaydı      yoġmaķ: coġatuv 

çoķraķ: soķır      yirmek: bozuv 

        yüz döndürmek: bet bozuv 

        yolup almaķ: ķutķaruv 
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2 

 

 

2.1 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

2.2 źātı vehmlerniñ işāretindin pāķ bolup śıfatları Ǿaķllarnıñ ve fehmlerniñ idrākindin muķaddes 
bolup ulūhiyyet birlen her 

2.3 mevcūddın ilk muttasıf bolup idi ve sermedį bolġan śıfat birlen her mevcūddın śoñ bāķį 
bolġan allahü teǾālāge ĥamd 

2.4 śoñra hem bütün maħlūķātnıñ vucūdına alehi’l ġāǿiye bolġan ve bütün Ǿālemniñ nūrı olan 
resūl-i ekrem ve benį muĥterem 

2.5 śall’allahü teǾālā Ǿaleyhi ve sellemge hem śaĥābe ve tābiǾįnge śalavat ve selām śoñra hicret 
nebevidin miñ üç yüz yigirmi 

2.6 dörtinçi seneniñ rabįǾü’l- āħirlerinde ķurān-ı kerįm maǾnāların tercemege şurūǾ ķıldım allah 
tebārik ve teǾālā 

2.7 tamām itmegen müyesser itse idi eŝnā-yı tercemede kendimdin śādir bolġan taķśįrātımı Ǿafv 
ķılġay idi 

2.8 hem bu Ǿamelimi āħiret Ǿamelleri cümlesindin ķılup meŝūbāt-ı uħreviye birlen heŝāb ķılġay 
idi maĥż-ı dünyā Ǿamellerindin gene 

2.9 ķılmaġay idi ĥaķķ sübĥāne ve teǾālādın hulūś ķalbimdin śoradıķım nerse bodır ey barı, 
teǾālā ķurān Ǿazįmiñni 

2.10 taħfįf ķıluvçılardan ķılmaġay idiñ eger de maǾnāların ħaŧā añlaġan bolsam elbette bu 
ħiŧām-ı beşeriyyetimniñ 

2.11 muķteżāsından oldıķı üçün Ǿafv-u ġufrān içinde boluvını ötinemen allah tebārik ve 

teǾālānıñ (  

2.12 ) digen ķolı ile ( ) digen ķolına ķaraġanda 
ķurāndan her bir nerseni 

2.13 çıġaruv mümkin ĥattā baǾżı Ǿālimler ķurāndan heyǿet –i hendese nücūm ŧıb Ǿilmlerin 
çıġarġanlar hem Ǿulūmı Ǿarabiyeniñ 

2.14 köbisini ķurāndan çıġarġanlar hem baǾżı Ǿālimler resūl-i ekrem ve benį muĥterem 
efendimiz muĥammed śall’allahü  

2.15 teǾālā Ǿaleyhi ve sellemniñ altmış üç yıl dünyāda Ǿömr kiçirdiklerdin münāfiķūn 

sūresindegi (  
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2.16 ) āyet-i şerįfesindin çıġarġanlar monıñ keyfiyeti çönki münāfiķūn sūresi 
altmış üç sūreniñ 

2.17 başı allahü teǾālā bu münāfiķūn sūresi śoñında teġābun sūresini indirdi. bes 
resūl’allahnıñ dünyādan faķdı 

2.18 yaǾnį yoķlıġı sebebli göya teġābun ĥāśıl boldı daħi ķurānda resūl’allahdan rivāyet 
ķılınġan ĥadįŝni taśdįķ 

2.19 bar niteki resūl’allah 

( ) didi 

2.20 žāhir Ǿibāretleri ve işāretleri birlen ķurānı şāmil bolġan nerseler yididir evvelgisi 
ötkendigi ķıśśalar ikinçisi 

2.21 kileçekdegi vaǾad bolġan ħaberler üçünçisi kileçekdegi vaǾįd bolġan ħaberler dörtinçisi 
meŝeller bişinçisi vaǾažler 

2.22 altunçısı emr bolġan aĥkām-ı şerǾiye yidinçisi nehy bolġan aĥkām-ı şeri’ye ama 
ötkendegi ķıśśalar Ǿālem, kökler ve yirler ve yir 

2.23 astında bolġan nerseler hem ādemler, cinler yaratıluvından hem ādemlerniñ törli dįn ve 
milletlerge ayruluvlarından hem 

2.24 ādem Ǿaleyhi’s-selāmnıñ yaraŧıluvından başķa peyġamberlerge ķadar bolġan ķıśśalar 
meŝelā allahü teǾālā ķurānda peyġamberlerni ķıśśa ķıldı 

2.25 baǾżısını ismleri ile baǾżısını ismsiz gene ismleri birlen ķıśśa ķılınġan peyġamberler 
idrįs nūĥ hūd śāliĥ lūŧ 

2.26 ibrāhįm ismāǾįl isĥāķ yaǾķūb yūsuf yūşaǾ şuǾayyib mūsā hārūn elyesaǾ ilyās yunus 
Ǿüzeyr dāvud süleymān 

2.27 eyyūb zekeriyyā yāhyā2 Ǿįsā muĥammed Ǿaleyhi’s-selām isimsizleri eşmoyil şemǾūn 
ħıżr ħazķīl peyġamberlerden başķalar aśĥābü’ 

2.28 r-ress  ķavm tabiǾ yeǾcūc ve meǾcūc aśĥābü’l-ħudūd Ǿād ŝemūd ķabįleleri ħatunlardan 
meryem zelįħā belķīs firǾavun 

2.29 ħatunı ĥażret-i asiye imrāetü nūĥ imrāetü’l-lūŧ feriştelerdin cebrāǿįl mikāǿįl hārūt mārūt 
raǾd berķ hāzin cehennem bolġan 

 

3 

 

                                                            

2 Metinde ( ) yazılmış. 
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3.1 mālik ķaǾįd irlerdin nemrūd şeddād calūt baǾt naśr firǾavun hāmān ķārūn āzir Ǿümrān beşerį 
hārūn belǾam 

3.2 bāǾūr hābįl ķābįl loķmān źü’l-ķarneyn hem zeyd ebū leheb hem śaĥābeler kāfirler 
münāfıķler resūl’allah birlen cidāl 

3.3 ķıluvçılar ve śoġış ķıluvçılar hem aĥvāl nebį Ǿaleyhi’s-selām hem resūl’allahnıñ muǾcizeleri 
bolar hemmesi ötkendegi 

3.4 ķıśśalar ama kileçekdegi ħaberler ādem balasınıñ ölüvi hem ölüv revişi ölgen śoñında 
bolġan işleri ķabr ĥālleri 

3.5 ķabrde bolġan ŝevāb Ǿaźāb ķıyāmet Ǿalāmetleri meŝelā deccāl yeǿcūc meǿcüc üç törli śūr 
ĥesāb cennet tamuġ 

3.6 cennetde bolġan niǾmetler tamuġda bolġan Ǿaźāblar daħi ĥavż-ı mįzān şefāǾat śırāŧ bolar 
hemmesi kileçekdegi ħaberler 

3.7 ama meŝeller śarįhā meŝel lafžı ile źikr ķılınġanları bar ( ) kibi daħi 
śarįĥā źikr 

3.8 ķılınmaġanları bar ħayrü’l-umur evsatĥā meŝel kibi allahü teǾālānıñ 

( ) digen ķolındın 

3.9 biline daħi ( ) digen ķolındın biline hem 

(  

3.10 ) digen ķolındın biline hem 

( ) digen ķolındın biline ama 

3.11 vaǾažler ķurānda köp çönki ķurānnıñ sevķ-i vaǾaž üçün Ǿulūm-ı ķurānnıñ iñ uluġsı 
aĥkām-ı şerǾiye ahkām-ı şerǾiye 

3.12 ĥaķında kilgen āyetler cemǾį biş yüz ķadar (1 sūre-i fātiĥa) taǾyįn-i mesāǿildin ħālį (2 
baķara sūresinde) 

3.13 müsāǿildin köp āyet bar (birinçisi) eşyāda aśl ibāĥat boluvçılıķ (ikinçisi) namāznıñ hem 
zekātnıñ hem namāzda 

3.14 rükūǾnıñ farżlıġında hem cemāǾat namāzınıñ vācibliginde (üçünçisi) ķurānnı nesħniñ 
düristliginde (dörtinçisi) 

3.15 mescidlerini yimirüvniñ ĥarāmlıġında (bişinçisi) ķıblede mensūħ bolġan nersede 
(altunçısı) atamligine kirgen balanıñ 

3.16 atanıñ żararına azād boluvında (yidinçisi) peyġamberlerniñ günāhdan maǾśūm 
boluvında kāfirlerniñ imām bolmavında 

3.17 (sikizinçisi) beytu’l-lahnıñ ĥükmlerinde hem emįn boluvında (toķızınçısı) ecmaįǾniñ 
ĥüccet boluvında (onunçısı) 
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3.18 kaǾbege yönelüvniñ farż boluvında (on birinçisi) şehįdlerniñ fażįletlerinde hem ķabrde 
ehl-i ķavrni niǾmetlendirüvni 

3.19 iŝbātda (on ikinçisi) śafā birlen merve arasında yürüvde (on üçünçisi) aşav ĥarām 
bolġan nerseniñ baǾżısında 

3.20 (on dörtinçisi) įmān-ı mufāśśılde hem islāmnıñ ĥükmlerinde (on bişinçisi) ķıśāśnıñ 
vācib boluvında hem ķıśāś 

3.21 dan Ǿafvda (on altunçısı) vaśiyyetde (on yidinçisi) rūzeniñ vācib boluvında hem 
keyfiyyetinde hem rūzeniñ fidye birlen 

3.22 şeyħ-i fānįden tüşüvinde hem ķażā birlen avıruv birlen misāfirdin ķoşuvında hem 
duǾāǿnıñ ķabūl boluvında hem rūzeniñ çiginde  

3.23 hem iǾtikāfda ve tayynıñ ĥarām boluvında (on sikizinçisi) ĥarām mālnı aluvda hem 
aşavda (on toķızınçısı) ĥacda bolġan 

3.24 cāhiliyyet zamānındaġı baǾżı Ǿādetlerni nesħ ķıluvda hem ķıtāl mesǿeleleriniñ 
baǾżısında (yigirminçi) farż ĥacc birlen 

3.25 nafile ĥacda hem bolardan iĥśarnı beyānda (yigirmi birinçisi) temettüǾ ĥacnı beyānda 
(yigirmi ikinçisi) ĥacnıñ vaķtni hem 

3.26 şarŧlarını Ǿarefe birlen müzdelife tavında toķtavnı beyāñda (yigirmi üçünçisi) teşrįķ-i 
tekbįrilerinde hem taşlar atuvda 

3.27 (yigirmi dörtinçisi) ħamr hem ötüş oyunınıñ ĥarāmlıġında hem zekevet nafaķasını hem 
yetįmlerni ıślāĥnı beyānda (yigirmi 

3.28 bişinçisi) müǿmin irler birlen müǿmine ħatunlarnıñ müşrik irler birlen müşrike 
ħatunlarnıñ nikāĥlarınıñ 

3.29 ĥarāmlıġında (yigirmi altunçısı) ĥayż vaķtinde yaķınlıķ ķıluvnıñ ĥarām boluvında 
(yigirmi yidinçisi) günāh birlen yemįn 

3.30 itmevde hem yemįnni köp ķılmavda hem yemįnlerniñ baǾżısında muǿāĥeźe bolup 
baǾżısında muǿāĥeze bolmavda (yigirmi 

3.31 sikizinçisi) įlānı beyānda (yigirmi toķızınçısı) ŧalāķ ķılınġan ħatunnıñ Ǿıddetinde hem 
ŧalāķda rücuǾnı beyānda 

3.32 hem ŧalāķ rücuǾnı hem ħulaǾnı hem ŧalāķ muġalažanı beyānda hem Ǿıddetniñ ötüvni 
Ǿıddet śoñında nikāĥnı beyānda 

3.33 (yigirmi toķızınçısı) reżāǾnı hem reżāǾ müddetini beyānda hem imçek imizüvçi ħatun 
birlen anaġa nafaķa hem kisveniñ vücūbın 

3.34 beyānda (otuzınçısı) iri ölgen ħatunnıñ Ǿıddetin beyānda (otuz birinçisi) Ǿıddet içindegi 
ħatunnı 
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4 

 

4.1  aluvnı kināye birlen añlatuvnıñ düristligini beyānda hem Ǿıddet ötmesdin borun 
nikāĥdın ŧıyuvnı beyānda 

4.2  (otuz ikinçisi) duħūldın ķabl ŧalāķ ķılınġan ħatunġa mihr hem metaǾanıñ vācib 
boluvın hem vācib bolmavın 

4.3  beyānda (otuz üçünçi) biş vaķt namāznıñ farżlıġında daħi namāzda ķıyāmetiñ 
farżlıġında namāzda ķorķuv 

4.4  vaķtinde ķıblege yönelüvniñ farżiyyetiniñ sāķiŧ boluvında (otuz dörtinçisi) 
Ǿıddet śaķlay torġan ħatunlarnıñ 

4.5  nafaķaleri tora torġan orınları ĥaķında (otuz bişinçisi) vebādan ve ŧāǾūndan 
ķaçmav ĥaķında (otuz altınçısı) 

4.6  allahü teǾālānı birlev hem allahü teǾālāniñ śıfatları ĥaķında (otuz yidinçisi) 
sevdā zekevātı hem Ǿöşrler ĥaķında hem nafaķanıñ 

4.7  fażįletlerinde hem Ǿamelniñ fıķhge kirüvi ĥaķında (otuz sigizinçi) nafaķa yaǾnį 
mālnı allahü teǾālā yolında śarf ķıluv 

4.8  hem nafaķanı žāhir ve yaşrın ķıluv ĥaķında (otuz toķızınçı) rubā ĥarāmlıġı 
ĥaķında (ķırġınçı) dįnde rubā ĥaķında 

4.9  hem faķįr ādemdin borçını kiçiktirüv ĥaķında (ķırķ birinçi) selem beyyǾį hem 
beyyǾ-i selemni yazuv  hem şāhid torġızuv 

4.10 hem şāhid torġızuvnıñ keyfiyyeti ĥaķında hem śatuvġa şāhid ķoyuv hem borçnı 
yazuvçı bolmaġanda rehin ķoyuvnıñ 

4.11 vācib boluvı ĥaķında (ķırķ ikinçi) günāhlarnı Ǿazm ķıluvnıñ maġfūr bolmavı 
ĥaķında (ķırķ üçünçi) ŧāķatde 

4.12 bolmaġan nerse birlen teklįf ķılmav ĥaķında hem ħaŧāǿ birlen nisyānda 
muǿāħeženiñ yoķlıġı ĥaķında (3 al-i Ǿimrān 

4.13 sūresinde) mesǿeleler (birinçi) muĥkem birlen müteşābbihni beyānda (ikinçi) 
ādemni ferişteler özerine tafżįl 

4.14 ĥaķında (dörtinçi) beytu’l-lahnıñ emįn boluvı hem küçi yitken kişige ĥacnıñ farż 
boluvı ĥaķında (bişinçi) emr 

4.15 maǾrūf birlen nehy Ǿani’l-münkerniñ farż boluvı ĥaķında (altunçı) icmāǾnıñ 
ĥüccet boluvı ĥaķında daħi müǿmin 

4.16 bendeniñ uluġ günāhlar sebebli įmāñdan çıķmavı ĥaķında (yidinçi) Ǿilm öyretüv 
hem ħaber-i vāĥidniñ ĥüccet boluvı 
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4.17 ĥaķında (4 nisāǿ sūresinde) mesǿeleler (birinçi) dört ħatun aluvnıñ düristligi 
ĥaķında daħi ħatunlar arasını 

4.18 tigiz totuv ĥaķında (ikinçi) ħatunlarġa mihr birüv ĥaķında hem ħatunnıñ irge 
özin hibe ķıluvı ĥakķında (üçünçi) 

4.19 velįniñ oġlına mālını birmevi sefįhlerge kiçkinelerge mālnı birmev ĥaķında 
(dörtinçi cāhiliyyet zamānındaġı mįrāŝ 

4.20 mesǿelelerindin baǾżısını nesħ ĥaķında (bişinçi) terekeden biz az nerse vāriŝ  
bolmaġan yetįmlerge miskįnlerge daħi 

4.21 ķarābet iyeleri yine birüvni nesħ beyānında (altunçı) farż iyeleri arasında māl-ı 
metrūkede taķsįm ĥaķında (yidinçi) 

4.22 zinā ĥadlerindin nesħ ķılınġan nerseler ĥaķında (sikizinçi) ĥāl-i bāǿisdegi 
įmānnıñ hem tevbeniñ maķbūl bolmavı ĥaķında 

4.23 (toķızınçı) nikāĥdagi cāhiliyyet zamānındaġı baǾżı Ǿādetlerni nesħ ĥaķında 
(onunçı) nikāĥ ĥarām bolġan ħatunlar 

4.24 ĥaķında (on birinçi) nikāĥ ĥelāl bolġan ħatunlar ĥaķında hem mihrniñ vācib 
boluvında hem mihrni artdıruvnıñ düristliginde 

4.25 (on ikinçi) āzād ħatun alurġa ķudret bolmaġanda kenizekni nikāĥletüvnin 
düristliginde hem ammeni nikāĥletüvniñ 

4.26 ħarāce ruħśatına toķtavı ĥaķında daħi ammeler zinālarınıñ ĥadleri ĥaķında (on 
üçünçi) beyǾ-i taǾāŧiniñ düristligi 

4 .27 ĥaķında (ol üçünçi) muvālāt velāsı ĥaķında (on dörtinçi) ħatun birlen irniñ hem 
on törli kişi birlen 

4.28 ħatunnıñ śoĥbet ķıluvı ĥaķında (on bişinçi) ĥaķlarnı beyānında (on altunçı) 
isriklik hem cünūblik ĥālinde 

4.29 namāz oķuvnıñ ĥarām boluvı ĥaķında hem yetįm ĥaķında (on yidinçi) küfrniñ 
yarlıķanmavı ĥaķında (on sikizinçi) 

4.30 ĥaķlıķ özre emānetlerni ötev ĥaķında oluv ūlū’l-emrge iŧāǾatniñ vācib boluvı 
ĥaķında (on toķızınçı) śoġışķa çıġuvnıñ 

4.31 beyānında (yigirminçi) selām ķaytaruvnıñ farżlıġı ĥaķında (yigirmi birinçi) 
ħaŧāǿ-i ķatlini hem ħaŧāǿ-i ķatlde diyetniñ 

4.32 ve kefāretniñ vācib boluvını beyānında (yigirmi ikinçi) ķaśda ķatlde kefāretniñ 
yoķlıġı ĥaķında (yigirmi üçünçi) 

4.33 yalġız şehādet kelimesi birlen ķatlniñ ĥarām boluvında (yigirmi dörtinçi) 
hicretniñ vācib boluvında (yigirmi bişinçi) 

5 
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5.1 hicretniñ fażįletlerinde (yigirmi altunçı) misāfir üçün namāznı ķıśır ķıluvda (yigirmi 
yidinçi) śoġış vaķtinde 

5.2 ķorķuv namazı ĥaķında (yigirmi sikizinçi) avruv ādemniñ namāzı ĥaķında (yigirmi 
toķızınçı) resūl ekrem üçün 

5.3 ictihādnıñ düristliginde daħi kelām nefsiniñ ĥaķķ boluvı ĥaķında (otuzınçı) icmaǾnıñ 
ĥüccet-i ķaŧǾiyye boluvında ( otuz 

5.4 birinçi) ħatunnıñ nöbetini kündeş ħatunına hibe ķıluvında (otuz ikinçi) ħatunlar arasını 
tigizlevde (otuz 

5.5 üçünçi) ħalķ özerine güvāhlıķnı ötevde daħi güvāhlıķnıñ yaķın ķārdeşlerniñ hem ata ve 
analarınıñ żararına 

5.6 düristliginde (otuz dörtinçi) kāfirler üçün müǿminler özerine velāyet yoķlıķda (otuz 
bişinçi) her bir dįnde 

5.7 ribānıñ ĥarām boluvında (otuz altınçı) farżlarnı bölüvde (5 māǿide sūresi) munda hem 
mesǿeleler bar. 

5.8 (birinçi) dört ayaķlı baǾżı ĥayvānlarnıñ ĥelāl boluvında iĥrām ĥālinde av avlavnıñ 
ĥarām boluvında daħi 

5.9 şeǾāǿirü’l-lāhnıñ allahnıñ ve hedānıñ ĥürmetinde (ikinçi) aşav ĥarām bolġan nersede 
(üçünçi) av avlav ĥaķında (dörtinçisi) 

5.10 ĥayvān boġazlavçı ādemniñ ĥālini beyānda hem müǿmine birlen kitābiyeni 
nikāĥnıñ düristligi ĥaķında (bişinçisi) ŧahāretniñ 

5.11 ġusulniñ teyemmümniñ farżları ĥaķında (altunçısı) yol kisüv ĥaķında ( 
yidinçisi) orlav ĥaķında (sikizinçi) kişi 

5.12 öltirüvde hem aǾżāǿ telef itüvde bolġan ķaśāś ĥaķında (toķızınçısı) az Ǿamelniñ 
namāznı bozmavı ĥaķında (onunçısı) 

5.13 ādānnıñ meşrūǾ boluvı ĥaķında (on birinçisi) yemįn kefāreti ĥaķında (on 
ikinçisi) ħamr birlen ütüş oyunı  

5.14 ĥaķında (on üçünçisi) iĥrām ĥālinde av avlavnıñ ĥarām boluvı ĥaķında hem 
monıñ kefāretini beyānda (on dörtinçisi) 

5.15 iĥrām ĥālinde deryā kiyigin avlavnıñ ĥelāl boluvı ĥaķında (on bişinçisi) hedyniñ 
hem ķalāǿidniñ meşrūǾ boluvı 

5.16 ĥaķında (on altunçısı) muŧlaķnı muķayyedge ĥamlniñ dürist bolmavı ĥaķında 
(on yidinçisi) cāhiliyyetde aşav ĥarām 

5.17 ķılınġan baǾżı ĥayvānlarnı aşavnıñ ĥarām boluvını nesħ ĥaķında (baĥįre,sāǿibe, 
vaśįle, ĥām) kibiler (on sikizinçisi) 
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5.18 şāhid torġızuvnı hem daǾvānı hem şāhidni yemįn itdirüvni hem muddeǾi aleyhni 
yemįn itdirüvni beyānda (6 enǾām 

5.19 sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) bidǾat meclisine ĥāżir bolmav 
ĥaķında (ikinçisi) boġazlanġan 

5.20 ĥayvānnı aşav ĥaķında (üçünçisi) ĥayvān boġazlaġan vaķtde ismu’l-lahnı źikr 
ķıluv ĥaķında (dörtinçisi) cāhiliyyet 

5.21 zamānında māl bölüvde baǾż Ǿādetlerni nesħ ĥaķında ( bişinçisi) cāhiliyyet  
zamānında bolġan ikinçi bir Ǿādetni 

5.22 nesħ ĥaķında ( altunçısı) boġazlanġan ĥayvān içindin çıķġan ölik balanıñ ħarām 
boluvı ĥaķında (yidinçisi) 

5.23 igünler hem başķa yimişler zekātı ĥaķında (sikizinçisi) baǾżı ĥelāl nerseler 
birlen ĥarām bolġan nerseler ĥaķında ( toķızınçı) 

5.24 aşav ĥarām bolġan nerse ĥaķında (onunçısı) yitmiş üç fırķadın birisi fırķa-i 
nāciye ĥaķında bolup ķalġan 

5.25 yitmiş ikisiniñ fırķa-ı ĥālge boluvı ĥaķında (on birinçisi) ķıyāmet Ǿalāmetlerini 
beyānda daħi ķoyaş nıñ 

5.26 maġribdin çıġuvı ĥakķında (7 aǾrāf sūresi)  bu sūrede bolġan mesǿeleler 
(birinçisi) namāzġa ķıyām ĥaķında 

5.27 hem namāzda ķıblege yönelüv ĥakķında hem namāznı mescidde ötev ĥaķında 
(ikinçisi) namāzda Ǿavret örtüvniñ farż boluvı 

5.28 ĥaķında (üçünçisi) aǾrafnıñ aĥvālinde hem ĥaķįķatinde (dörtinçisi) livāŧanıñ 
ĥarāmlıġı ĥaķında (bişinçisi) 

5.29 allahü teǾālānıñ Ǿaźābındın emįn boluvnıñ küfr boluvı ĥaķında (altunçısı) ŧabįǾat 
–ı selįme ħabįŝ körgen nerselerni 

5.30 ĥarām ķıluv ĥaķında hem birdin yaǾnį ümmet-ı muĥammed (śallallahü Ǿaleyh 
ve sellem)din dįnį aġırlıķları kimitüv ĥaķında (yidinçisi) 

5.31 mįŝāķnıñ ĥaķlıġı ĥaķında (sigizinçisi) imāmġa uyuvġan3 ādemniñ imām artında 
ķıraǿat oķumavı ĥaķında (8 infāl 

5.32 sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) enfāl yaǾnį ġanā’im ĥaķında 
(ikinçisi) śuvnıñ pāk ve pāklavçı 

5.33 boluvı ĥaķında (üçünçisi) śoġışdan ķaçmav ĥaķında daħi śoġışda aldav ĥaķında 
)dörtinçisi) emānetge 

                                                            

3 “ ”  burada uyġan olması gerekir.  
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5.34 ħıyānet ķılmav ĥaķında hem ġanįmet mālında ħıyānet ķılmav ĥaķında (bişinçisi) 
mürted ķaytadan müselmān bolġan taķdįrde 

 

 

6 

 

6.1 ķalġan Ǿibādetlerni ķażā ķıluvnıñ sāķiŧ boluvı ĥaķında (altınçısı) ġanįmet māllarunı 
bölüv ĥaķında (yidinçi) źemmįniñ 

6.2 Ǿahdin bozuvı ĥaķında (sigizinçi) aŧ birlen hem oķ birlen śoġış ķıluv hem śoġışdan sulĥ 
ķıluv ĥaķında 

6.3 (toķızınçısı) dįnde muħālif bolġan ādemler müselmānlar ķadarı iķi ülüşgine bolġan 
muħāliflerdin ķaçmay 

6.4 śoġış ķıluv ĥaķında (onunçı) esįrler ve maķtūller beyānında (on birinçisi) hicret sebebli 
mįrāŝ aluşuvdan 

6.5 nesħ ķılınġan nerse ĥaķında (9 berāǿat sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) 
dįnde muħālif bolġan 

6.6 ādemlerni küfrdin tevbe itkenlerine ķadar hem namāz oķup rūze totķanlarına ķadar 
ķatlniñ vācib boluvı ĥaķında 

6.7 (ikinçisi) įmān istev mesǿelesinde (üçünçisi) źemmįniñ Ǿahdin bozuvı ĥaķında 
(dörtinçisi) mescidler Ǿimāret 

6.8 ķıluvnıñ müselmānlarġa ħāś bolup kāfirler üçün cāǿiz bolmavı ĥaķında (bişinçisi) 
mescid-i ĥarāmġa farż 

6.9 ĥacc üçün de hem nefel ĥacc üçin de kāfirge kirüvniñ cāǿiz bomavı ĥaķında (altunçısı) 
cizyeniñ meşrūǾ boluvı 

6.10 ĥaķında (yidinçisi) altun ve kümiş zekevetleri ĥaķında (sikizinçisi) şerǾį bolġan 
yılnıñ aylar birlen iǾtibār 

6.11 ķılınuvında (toķızınçısı) barça müselmānlarġa śoġış ķıluvnıñ vācib boluvında 
(onunçısı) zekevet muśarrıfları ĥaķında 

6.12 on birinçisi) şerįǾatni ħorlavnıñ küfr boluvı ĥaķında (on ikinçisi) kāfir özerine 
hiçbir ĥālde cenāze 

6.13 namāznıñ dürist bolmavında (on üçünçisi) żaǾįfler özerine śoġışķa çıġuvnıñ 
vācib bolmavında (on dörtinçisi) 

6.14 müselmānlardan zekevet aluv hem müselmānlarġa duǾā ĥaķında (on bişinçisi) 
mescid-ı đırār hem taķvālıķ hem śuv birlen 
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6.15 istincāǿnıñ fażįleti ĥaķında (on altunçı) źikr totuvnıñ ŧahāretni śındırmavı 
ĥaķında (on yidinçisi) ġanįmet 

6.16 mālına müsteĥaķ boluvda śoġışda yardem ķılġan ādemniñ śoġış ķıluvçı ādem 
kibi boluvı ĥaķında (on sigizinçisi) 

6.17 ĥaber-i vāĥdniñ Ǿamelni mūcib boluvı hem żaǾįflerge śoġışķa çıġuvnıñ vācib 
bolmavı ĥaķında (10 nass sūresi) 

6.18 bu sūrede bir mesǿele mescidü’l-beytniñ fażįleti ĥaķında (11 hūd sūresi) bu 
sūrede bir mesǿele biş vaķt namāznıñ 

6.19 vaķtları ĥaķında (12 yūsuf sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) āzād  
bendeni śatuvnıñ bāŧıl 

6.20 boluvı ĥaķında (ikinçisi) kefāletni şarŧķa baġlavnıñ dürist boluvı hem kefāletniñ 
zaǾįm lafžı birlen münǾaķid 

6.21 boluvı ĥaķında (üçünçisi) ŧaǾāmnı śavt birlen ölçep śatuvnıñ düristligi hem 
beżāǾatniñ düristligi ĥaķında 

6.22 (13 raǾd sūresi) bu sūrede mesǾele yoķ (14 ibrāhįm sūresi) bu sūrede aǾźāb-ı 
ķabrni iŝbāt mesǾelesi 

6.23 bar (15 ĥicr sūresi) bu sūrede mesǿele yoķ (16 neml sūresi) bu sūrede bolġan 
mesǿeleler (birinçisi) 

6.24 dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ fāǿideleri ĥaķında (ikinçisi) aŧnıñ ķaçarnıñ işekniñ 
ĥarām boluvı ĥaķında 

6.25 (üçünçisi) balıķ itiniñ ĥelāl boluvı ĥaķında hem incüge ĥall-i ıŧlāķ ķılınuv 
ĥaķında (dörtinçisi) sekr 

6.26 (ħurma śaġındısı) içüv ĥaķında (bişinçisi) merķūķ (ķıl) ĥaķında (altunçısı) śūf 
(śarıķ yöni hem şaǾar (ķıl) 

6.27 ve bir (teve yöni) ĥaķında (yidinçisi) istiǾāđeniñ müsteĥabligi ĥaķında 
(sigizinçisi ikrāh ĥālinde küfr kelimesiniñ 

6.28 düristligi ĥaķında (18 benū isrāǿįl sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) 
miǾrāc ĥaķında (ikinçisi) 

6.29 ķıśāśnıñ meşrūǾ boluvı ĥaķında (üçünçisi) belāġatniñ ĥaddi ĥaķında (dörtinçisi) 
namāznıñ vaķtları hem teheccüd 

6.30 namāzı ĥaķında (bişinçisi) ķırāǿatde cehr birlen iħfāǿ ĥaķında (altunçısı) tekbįr-i 
taĥrįme ĥaķında (18 kehf 

6.31 sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) vekāletniñ meşrūǾ boluvı ĥaķında 
(ikinçisi) ķıyāmet Ǿalāmetlerindin 

6.32 yeǿcūc ve meǿcūcniñ çıġuvı ĥaķında (19 meryem sūresi) bu sūrede śırāŧnıñ 
ĥaķlıġı ĥaķında bir mesǿele bar 
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6.33 (20 ŧāhā sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) namāznı ķażā ķıluv 
ĥaķında (ikinçisi) namāznıñ 

6.34 vaķtları ĥaķında (21 enbiyāǿ sūresi) munda bolġan mesǿeleler (birinçisi) bir 
burhan-ı tevĥįd ĥaķında (iķinçisi) 

 

7 

 

7.1 feriştelerniñ günāhdan maǾśūm boluvları ĥaķında (üçünçisi) müctehidniñ baǾż vaķt 
iśābet itip baǾż vaķt ħaŧāǿ ķıluvı 

7.2 ĥaķında (22 ĥacc sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) mekke yorŧlarun 
śatuvnıñ dürist bolmavı ĥaķında 

7.3 (iķinçisi) ĥacc ĥaķında hem hedylerni boġazlav ve hedylerni aşav ĥaķında hem tüklerni 
kiterüv hem neźrge vefā ķıluv 

7.4 hem ŧavāf ziyāret ĥaķında (üçünçisi) hedylerniñ Ǿaybdın selāmet boluvı ĥaķında 
(dörtinçisi) tevelerni 

7.5 boġazlav hem alardan aşav ĥaķında (23 müǿminūn sūresi) bu sūrede (yomırķanı ġaśblap 
alġan kişi 

7.6  yomırķanı ġına töler gerçi ġāśıbnıñ ķolında yomırķadan bala çıķsada şol ĥaķda bir 
mesǿele (24 nūr sūresi) 

7.7 bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) zinā ĥaķında (ikinçisi) zināçınıñ Ǿafįfe ħatun 
birlen Ǿafįf irniñ zināçı 

7.8 ħatun birlen nikāĥlanuvınıñ ĥarām boluvı ĥaķında (üçünçisi) zinā birlen zinādan pāk 
ādamni sögüvniñ ĥaddini 

7.9 beyānda (dörtinçisi) liǾān ĥaddi ĥaķında (bişinçisi) yāŧ kişiniñ öyine kirgende iźn śorav 
ĥaķķnda (altunçısı) 

7.10 yāŧ ādamlerdin hem muĥarremlerdin irler birlen ħatunnıñ Ǿavretleri ĥaķında (yidinçisi) 
ķullarnıñ nikāĥı ĥaķında (sikizinçisi) 

7.11 mekātib ĥaķında (toķızınçısı) kenizeklerni zināġa küçilüvniñ ĥarām boluvı ĥaķında 
(onunçısı) ķullarnıñ ve balalarnıñ   

7.12 ħācelerine kirgende iźn śoravları ĥaķında (on birinçisi) źaǾįf ħatunlarġa ziynetni 
ižhārnıñ ĥarām boluvı 

7.13 ĥaķında (on iķinçisi) şarāb ve ŧaǾām mesǿeleleriniñ baǾżısında (on üçünçisi) emrniñ 
vucūb üçün boluvında 

7.14 (25 furķān sūresi) bu sūrede mesǿeleler (birinçisi) śonıñ pāklavçı boluvı ĥaķında 
(iķinçisi) virdni ķażāǿ 
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7.15 ķıluv ĥaķında ( 26 şuǾrāǿ sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) namāzda fārsįçe 
ķırāǿatnıñ düristliginde 

7.16 (iķinçisi) şiǾirniñ düristligi birlen dürist tögilliki ĥaķında (27 neml sūresi) bu sūrede 
dabbetü’l-arż 

7.17 çıġuvı ĥaķında bir mesǿele (28  ķaśaś sūresi) bu sūrede bir mesǿele ķoy kütüv birlen 
mihrniñ dürist boluv mesǿelesi 

7.18 (29 Ǿankebūt sūresi) bu sūre mesǿeledin ħālį (30 rūm sūresi) bu sūrede bolġan 
mesǿeleler (birinçisi) 

7.19 müsellem birlen ĥarbį arasında Ǿuķūd-ı fāsideniñ düristligi ĥaķında (ikinçisi) biş vaķt 
namāz ĥaķında (üçünçisi) 

7.20 muĥarrem ķardeşlerniñ nafaķaleri ĥaķında ( 31 loķmān sūresi) bu sūrede bolġan 
mesǿeleler (birinçisi) taġannįniñ 

7.21 ĥarām boluvı ĥaķında (iķinçisi) küfr birlen günāh ĥaķında ata ve anaġa iŧāǾat dürist 
tögillik ĥaķında (üçünçi) 

7.22 biş törli ġıybeti allahü teǾālādin başķanın bilmevi ĥaķında (32 ilmü’s-secde sūresi)bu 
sūrede bir mesǿele bende 

7.23 üçün tiyişli bolġan nerse birüv allahü teǾālā özerine vācib tögillik hem yavızlıķ allahü 
teǾālāniñ tilevinde 

7.24 boluvçılıķ ĥaķında (33 aĥzāb sūresi) bu sūrede bolġan mesǿeleler (birinçisi) bir ir 
ħatunnı ana birlen 

7.25 mužāhere ķılsa ol ħatunnıñ ana bolup evrilmevi minim oġlum dip daǾvā ķılınġan 
balanıñ ĥaķįķat oġıl 

7.26 bolmavı ĥaķında (ikinçisi) źü’l-erĥām ĥāmnıñ terekege müsteĥaķ boluvı ĥaķında 
(üçünçisi) ŧalāķ iħtiyārına 

7.27 birilgen ħatunnıñ irni iħtiyār ķıluvı vaķtinde ŧalāķ bolmavı ĥaķında (dörtinçisi) resūl 
allahnıñ ħatunınıñ 

7.28 başķa ħatunlardan artuķlıġı ĥaķında (bişinçisi) emrniñ vucūb üçün boluvı daħi iħtiyārnıñ 
bitüvi 

7.29 āzād ķıluv hem oġıllıķġa alınġan ādemniñ aluvçıġa ħatunınıñ ĥelāl boluvı ĥaķında 
(altunçısı) resūl allahnıñ 

7.30 śoñġı peyġamber boluvı ĥaķında (yidinçisi) ve ŧayy ķılınmaġan ħatunġa ŧalāķ ķılınġan 
śūretde Ǿıddet vācib 

7.31 bolmavı ĥaķında (sikizinçisi) mihrler birlen ħatunlarnıñ ĥelāl boluvı hem ķardeşlerdin 
nikāĥleri ĥelāl bolġan ħatunlar 

7.32 ĥaķında hem nikāĥnıñ hibe lafžı birlen münǾaķid boluvı hem mihrniñ şeriǾā muķadder 
boluvı ĥaķında (toķızınçısı) ħatunlarnıñ 
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7.33 yaŧ ādemlerdin ķaçup maĥremlerdin ķaçmav mesǿelesi ĥaķında (onunçısı) müǿminlerge 
resūl allahġa śalavāt itüvniñ vācib 

7.34 boluvı ĥaķında (34-35 sebe hem fāŧir sūresi) ikisinde hem mesǿele yoķ ( 36 yāsįn sūresi) 
ĥaşr ĥaķında bir  

 

 

8 

 

 

8.1 mesǿele bar ( 37 el-śāffāt sūresi) bu sūrede bir mesǿele bir kişi balasını boġazlav birlen 
neźr eytse ķoy boġazlav 

8.2 lāzım bolur. (38 śād sūresi) bir mesǿele rukūǾnıñ tilāvet secdesiniñ maķāmına ķāǿim 
boluvı ĥaķında (39 zümer sūresi) 

8.3 munda iki mesǿele (birinçisi) izgülik allahü teǾālāge marażį yavızlıķ allahü teǾālāge 
marażį tögillik ĥaķında (ikinçisi) 

8.4 śūr ĥaķında hem baǾŝ ĥaķında vezn-i aǾmāl ĥaķında (40 müǿmin sūresi) munda bir 
mesǿele Ǿaźāb-ı ķabrni iŝbāt ĥaķında 

8.5 (41 ĥa mim es-secde sūresi) munda mesǿele yoķ (42 şūrā sūresi) munda iki mesǿele 
(birinçisi) cināyetler 

8.6 tölevi ĥaķında (iķinçisi) vaĥyniñ ķısmleri ĥakķında (43 zuħruf sūresi) munda mesǿele 
Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

8.7 inüviniñ ķıyāmet Ǿalāmetlerindin boluvı ĥaķında (ikinçisi) mesǿele şehādetniñ rükni 
Ǿilm boluv ĥaķında (44 duħān sūresi) 

8.8 munda bir mesǿele duħānnıñ ķıyāmet Ǿalāmetlerindin boluvı ĥaķında (45 cāsiye sūresi) 
munda mesǿele yoķ (46 iĥķāf 

8.9 sūresi) munda bolġan mesǿeleler (birinçisi) rıżāǾnıñ müddetiniñ iķi yıl yarum boluvı 
ĥaķında (iķinçisi) cinniñ 

8.10 įmānınıñ fāǿidesi günāhdan yarlıķav bolup cennetge kirüv bolmav ĥaķında (47 
muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 

8.11 sūresi) munda ķıtāl ĥaķında bir āyet bar (48 fetĥ sūresi) munda bolġan mesǿeleler 
(birinçisi) Ǿarab 

8.12 müşriklerindin islāmdın başķa nerse maķbūl bolmav ĥaķında (ikinçisi) żaǾįflerge ķıtāl 
vācib bolmav ĥaķında (üçünçisi) 

8.13 mekkeniñ ķahr birlen meftūĥ boluvı ĥaķında (dörtinçisi) muĥaśśır hadįsiniñ boġazlı 
torġan ornı ĥarām boluvı ĥaķında 
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8.14 (bişinçisi) Ǿumrede tüklerni kiterüv şarŧ boluv ĥaķında (altunçısı) śaĥābelerniñ 
fażįletinde (49 ĥicret sūresi) 

8.15 munda bolġan mesǿeleler (birinçisi) Ǿıyd namāzındın borun ķurbān boġazlavdan neĥyi 
ĥaķında hem yevm-i şekk 

8.16 rūzesindin nehy ĥaķında (ikinçisi) fāsiķniñ ħaberiniñ ĥükmi tevķif boluv ĥaķında 
(üçünçisi) ĥaķķ imāmdan 

8.17 baş tartķan kişini ķatl vācib boluv ĥaķında (50 ķāf sūresi) munda hem mesǿele yoķ (51 
zāriyāt sūresi 

8.18 munda įmān birlen islāmnıñ bir boluvı ĥaķında bir mesǿele bar (52 ŧūr sūresi) munda 
müǿmin balalarınıñ 

8.19 atalarına iyerüvi ĥaķında bir mesǿele bar (53 necm sūresi) munda mesǿele yoķ (54 
ķamer sūresi) munda 

8.20 śuvda nöbetleşüv ĥaķında bir mesǿele bar (55 er-raĥman sūresi) munda ħurma birlen 
rummān fākihedin bolmavı ĥaķında 

8.21 bir mesǿele bar (56 vāķıǾa sūresi) munda rukūǾ ve secde tesbįĥi ĥaķında hem cennet 
kişige ķurān totmav ĥaķında bir āyet 

8.22 bar ( 57 ĥadįd sūresi) munda bir mesǿele yoķ (58 mücādele sūresi) munda žıhār kefāreti 
ĥaķında üç āyet bar (59 

8.23 ĥaşr sūresi) munda bolġan mesǿeleler (birinçisi) ķıyāsnıñ ĥüccet boluvı ĥaķında 
(ikinçisi) kāfirlerniñ yorŧların hedm 

8.24 ve aġaçların kisüvniñ dürist boluvı ĥaķında (üçünçisi) ġanįmet mālnı boluv ĥaķında (60 
mümteĥine sūresi) munda bolġan 

8.25 mesǿeleler źemmįge vaśiyyetniñ dürist boluvı ĥaķında (iķinçisi) kāfirlerniñ ħatunlarınıñ 
müǿminlerge müǿminlerniñ ħatun 

8.26 larınıñ kāfirlerge hicret ķıluvı ĥaķında iki mensūħ āyet  bar (üçünçisi) ħatunlarnıñ bįǾat 
birüvi ĥaķında bir āyet 

8.27 bar (61 śaff sūresi) munda mesǿele yoķ (62 cemǾi sūresi) munda bir āyet bar cemǾi 
namāzını iŝbāt hem eźān 

8.28 vaķtinde beyǾning merām boluvı ĥaķında (63 münāfiķūn sūresi) munda bir āyet bar 
(eşhed lafžınıñ įmān śįġasındın 

8.29 boluvı ĥaķında (64 teġābün sūresi) munda mesǿele yoķ (65 ŧalāķ sūresi) munda bolġan 
mesǿeleler (birinçisi) 

8.30 ŧalāk bedi’į ĥaķında hem muŧallaķanıñ irniñ öyindin çıķmavı ĥaķında hem eşhādafe 
Ǿadālet vācib boluv ĥaķında 

8.31 (ikinçisi) śaġįreniñ ĥamele hem āyseniñ Ǿıddeti ĥaķında (üçünçisi) ŧalāķ ķılġan 
ħatunlarnıñ nafaķa ve Ǿiddeti 
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8.32 hem balasını imizüvi ĥaķında (66 taĥrįm sūresi) munda bir āyet bar ĥelālni ĥarām 
itüvniñ yemįn boluvı ĥaķında 

8.33 (67 mülk) (68 nūn)(69 ĥāķķa) (70 muǾāric) bolarda mesǿele yoķ (71 nūĥ sūresi) munda 
istisķaǿ namāzı 

8.34 nıñ keyfiyeti ĥaķında bir mesǿele bar (72 cin sūresi) munda bir āyet bar mescide dünyā 
sözi yaramav ĥaķında 

 

9 

 

 

9.1 (73 müzzemmil sūresi) munda ikinçisi evvelgisini nesħ ķılġan ķıyām-ı leyl ĥaķında iķi 
āyet bar (74 müddeŝŝir 

9.2 sūresi) munda iki mesǿele (birinçisi) namāzda tekbįr-i taĥrįme hem kiyim pāk boluv 
ĥaķında (ikinçisi) müǿminlerge 

9.3 şefāǾatniñ dürist boluvı ĥaķında (75 ķıyāmet sūresi) munda iki mesǿele (birinçisi 
beyānnı teǿħįrniñ 

9.4 dürist boluvı ĥaķında (ikinçisi) müǿminlerge allahü teǾālāniñ nūr-ı tecellisini körüv 
dürist boluv ĥaķında 

9.5 (76 insān sūresi) – (77 mürselāt sūresi- (78 nebeǿ sūresi)- (79 el-nāziǾāt sūresi)- 

9.6 (80 Ǿabese sūresi)- (81 tekvįr sūresi)- (82 el-infiŧār sūresi) – (83 muŧaffifįn sūresi) – 

9.7 (84 inşiķāķ sūresi) – (85 burūc sūresi)- (86 el-ŧāriķ sūresi)- (87 el-Ǿalā 

9.8 sūresi) – (88 ġāşiye sūresi) – (89 fecr sūresi) – (90 beled sūresi) - )- 91 şems 

9.9 sūresi) – (92 leyl sūresi) – (93 đuĥā sūresi- (94 inşirāĥ sūresi)- (95 tįn 

9.10 sūresi)- 96 Ǿalaķ sūresi)- (97 ķader sūresi)- (98 beyyine sūresi)- (99 zelzelet  

9.11 sūresi) – (100 Ǿādiyāt sūresi) – (101 ķāriǾa sūresi) – (102 tekāŝür sūresi) – ( 103 

9.12 Ǿaśr sūresi) – (104 hümeze sūresi)- (105 fįl sūresi (106 ķureyş sūresi)- (107 era eyte 

9.13 sūresi) – (108 kevser sūresi) – (109 kāfirūn sūresi)- (110 naśr sūresi) – 

9.14 (111 mesd sūresi)- (112 iħlāś sūresi)- ( 113 felaķ sūresi)- (114 nās sūresi) 

9.15 hiç birsinde mesǿele yoķ meger inşiķāķ sūresinde tilāvet secdesi ĥaķında bir āyet bar 
daħi Ǿala 

9.16 sūresinde taĥrįmeniñ namāzdın ħāric boluvı ĥaķında bir āyet bar  kevŝer sūresinde 

9.17 kevŝerniñ ĥaķlıķına hem ķurbān vācib boluvı ĥaķında āyetler bar bu mesǿelelerniñ 
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9.18 tafśįlā-i beyānı inşāǿallah her ķāyusında 

9.19 tiyüşli ornında kilür. 

**** 

9.20 iħŧār: 

9.21 bu tefsįrde “ ” digen söz ( ) digen söz ornına ķoyuldı … 

“ ” … 

9.22 (  ornına ķoyulur. 

9.23 sözlerdin östide, ötürside, sukūnıda; teşdįdide bolmaġan ĥarflerni ast ile oķulur, 

9.24 ĥareket orınlarında. 
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I / 10 

10.1 kurān tefsįri ķazan tilinde 

10.2 el-ıtķān 

10.3 fį 

10.4 tercümetü’l ķurān 

10.5 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

10.6 fātiĥa sūresi mekkede ingen yidi āyet 

10.7 ( ) her bir çın maķtav allahü teǾālāge ginedür ammā allahü teǾālādan başķalarda bolġan 
maķtav 

10.8  žāhirį ginedür ve ol žāhirį maķtavnıñ merciǾsi de allahü teǾālādur ( ) özinden başķa 

10.9  her bir bar bolġan nerselerni terbiye itüvçidür ol allahü teǾālā ādemlerni ve ĥayvānlarnı ve 

nebātātnı 

10.10 ) izgülikge ve raĥmetge ehl bolġan kişige izgülik ve raĥmet iyesidür 

10.11 ) cezāǿ (ķıyāmet) köniniñ ħocasıdur ( ) siñe ġına Ǿibādet ķılamız 

10.12 ) daħi sinden gine yardem isteymiz ( ) 

köndürgey idiñ 

10.13 bizlerni toġrı bolġan yolġa ( ) şunday ādemler yolına köndürgey idiñ 

10.14 ( ) ol ādemler özerine enǾām ve iĥsān ķıldıñ sin mundan murād 

peyġamberlerniñ ümmetlerge 

10.15 körsetken yolı ( ) alar özerine açulanmış bolmaġan ādemler yolı 

10.16 üzerine yaǾnį yahūdler kibi allahü teǾālānıñ açuvına tiyişli bolġan ādemler yolına köndürmegil 

10.17 ( ) daħi azġun bolmaġan ādemlerniñ yolına köndürgil yaǾnį naśārālar kibi toġrı 

10.18 yoldan azġanlarnıñ yolına köründürmegil (āmįn) ķabūl ķılġay idiñ * fātiĥa śoñı āmįn diyüv 

senetdür 
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em 

I / 11 

 

11.1 (fāǿide) bu fātiĥa sūresi dįn-i islāmnıñ esāsı bolġan üç uluġ mesǿelege işāretdür birisi : allahü 
teǾālā 

11.2 bütün Ǿālemniñ māliķi ve terbiye  idüvçisi dip maǾrifet ķıluv iķinçisi- ķıyāmet küniniñ hem 
ķıyāmetde yaħşılıķ 

11.3 ve yamānlıķķa cezāǿ boluvına ışanuv üçünçisi- dünyā ve āħiretde saǾādet iyesi boluv üçün 
hem toġrı yolnı 

11.4 tapuv üçün allahü teǾālāge yalbaruvnıñ kifāye ķıluvı (bes hidāyet üçün müşāyiħge tapşırılmaķ 
żarūr 

11.5 digen kişilerniñ sözleri laġv bir bir söz bolurġa kirek ) dįn-i islāmnıñ esāsı bolġan üç uluġ 
mesǿeleniñ ķısķalıķ 

11.6 üzere beyānı bu sūredim1 bolġanlıķı üçün bu sūreni resūl ekr ( ) ķurān anası 
diyüp ataġan 

11.7 ve bu sūre ķurānnıñ başında bolduķı üçün ( ) ķurān başı diyü ataġan ve bu sūre 
yidi āyet 

11.8 bolup farż namāzda ikişer mertebe oķulġanlıķı üçün ( ) ikişer oķula turġan dip 
ataġandur* 

 

                                                            

1 “sūreden” olmalı. 



 133 

11.9 2nçi sūre * baķara sūresi medįnede ingen iki yüz siksen āyet * 

11.10 ( ) bu sözinden murād bolġan maǾnāsını allahü teǾālā özi gine biledür ( ) 
bu muĥammed (śallallahü  teǾālā  

11.11 Ǿaleyh ve sellem) okuy turġan kitāb-ı ķurān ( ) bu kitābda hiç şeñ1 yoķdur  
yaǾnį bu kitābnıñ allahü teǾālādan 

11.12 boluvında hiç kimge şik ķılurġa münāsib tügildür çünki ādemįler yaśandıġı  bolsa, anı 
başķalar da yaśay  

11.13 alurlar idi ( ) bu kitāb allahü teǾālāniñ emrlerin tutup ve nehylerinden 
śaķlanġan ādemlerni 

11.14 toġrılıķġa ve yaħşılıķġa köndürgüçidür ( ) müttaķįler 
şunday ādemlerdür özlerinden ġāǿib 

11.15 bolġan nerselerge çın köñillerinden ışanurlar (meŝelā ölgenniñ śoñında ķabrlerden 
ķobarıluvġa ve uçmaħ ve tamuġ ve başķa 

11.16 ķıyāmet ĥāllerine ( ) daħı müttaķįler şol ādemlerdür namāznı ķāǿim 
ķılurlar yaǾnį namāz oķurlar 

11.17 ( ) daħı müttaķįler şol ādemlerdür biz alarġa rızķlandurġan 
nerselerden allahü teǾālā yolına 

11.18 ittifāķ ve śarfį ķılurlar yaǾnį biz birgen mālnı islām dįniniñ alġa baruvına sebeb bolġan 
orunlarġa millet fāǿidesine 

11.19 śarf ķılurlar mekteb ve medrese ve mescid ve cemǾiyyet-i ħayriye-i islāmiye kibilerge 

( ) daħı müttaķįler şol 

11.20 ādemlerdür çın köñillerinden ışanurlar ( ) saña indürülgen nersege 

(ķurānġa) ( ) daħı 

11.21 ışanurlar sinden burun bolġan peyġamberlerge indürilgen nerselerge (tevrāt, incįl ve 
zebūr ve bulardan başķa bolġan 

11.22 kütb-i semāviyelerge ( ) daħı müttaķįler şol ādemlerdür alar 
āħiret bolaçaķnı şiksiz bilürler 

1 “şek” olmalı. 
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11.23 ( ) bu śıfatlar birlen śıfatlanġan ādemler ( ) rablerinden bolġan 

hidāyet üzerindedür ( ) 

11.24 daħı bu śıfatlar birlen śıfatlanġan ādemler ( ) alardur dünyā ve āħiret 

saǾādetine irişüvçiler (  

11.25 ) düristlikde şunday ādemler kāfir boldılar (her bir kāfir murād yā ki ħāś kāfirler 
ebū leheb, ebū cehl, velįd bin 

11.26 muġįre kibiler ( ) ol kāfirler üzerine berāberdür ( ) kirek añlatup 

ķorķuŧsun alarnı ( ) 

 

I / 12 

 

12.1 yeise añlatup ķorķuŧmasun alarnı ( ) įmān kitürmesler ol kāfirler 

( ) allahü teǾālā 

12.2 ķāfirlerniñ köñilleri üzerine perdeledi bes alarnıñ köñillerine izgülik kirmes 

( ) daħı ol 

12.3 kāfirlerniñ işitüv orunları (ķulaķları) üzerine perdeledi şunıñ  üçün ĥaķnı işitüv birlen 
fāǿidelenmesler 

12.4 ( ) daħı ol kāfirlerniñ közleri üzerinde perde bolġuçıdur şunıñ üçün ĥaķnı 
körmesler 

12.5 (hatm-i śaffetin allahü teǾālāge isnād ķıluv bu kāfirlerniñ köñillerinde bolġan ħatmniñ 
cebeli ikenligini bildürtüv 

12.6 üçün ( ) daħı ol kāfirler üçün rencitküçi uluġ Ǿaźāb bolġuçıdur 
(allahü teǾālā 

12.7 münāfıķlar ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ādemler 

cümlesinden (mün) şol kişiler ( ) 

12.8 eytürler ( ) allahü teǾālāge įmān kitürdük ( ) daħı āħiret künine 
įmān kitürdük 
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12.9 diyü ( ) allahü teǾālā münāfıķlarnıñ sözlerin red ķılup eytedür ĥālbūkim 
ol münāfıķlar allahü teǾālāge de 

12.10 hem āħiret künine de köñillerinden įmān kitürüvçi tügiller diyü ( ) 
münāfıķlar köñillerinde bolġan  

12.11 nerseniñ ħilāfını bildürüv sebebli allahü teǾālāge aldarlar aldap įmān kitürdük dip 

eytürler ( ) 

12.12 daħı įmān kitürgen kişilerge aldarlar ( ) münāfıķlar allahü teǾālā hem 
müǿminlerni 

12.13 aldamaslar meger özlerin aldarlar çünki aldavlarınıñ günāĥsı özlerine bolur 

( ) 

12.14 ammā ol münāfıķlar aldavlarınıñ żararınıñ üzlerine ķaytuvın sizmesler de 

( ) münāfıķlarnıñ 

12.15 köñillerinde münāfıķlıķ ve şik avruvı bardur ( ) bes allahü teǾālā ķurānnı 
indürüvi sebebli 

12.16 münāfıķlarnıñ köñil avruvlarını artdurdı ( ) daħı ol münāfıķlar üçün 
rencitküçi 

12.17 ķaŧı Ǿaźāb bardur ( ) ol nerseni münāfıķlar yalġanlar boldılar yaǾnį įmān 
kitürdük 

12.18 diyü yalġan söylevleri sebebli ( ) ve her ķayçan münāfıķlarġa eytilmiş bolsa 

( ) 

12.19 yirde münāfıķlıķ ve įmāndan ŧıyuv sebebli bozuķlıķ ķılmañız diyü ( ) eytürler 

cevābda münāfıķlar (  

12.20 ) budur başķa tügildür biz yirde tüzüklik ķıluvçımız diyü yaǾnį ħalķnı ıślāĥ 
ķılamız diyürler 

12.21 ( ) allahü teǾālā münāfıķlarnıñ sözlerin red ķılup eytedür āgāh oluñız 

( ) düristlikde 

12.22 alardur bozuķlıķ ķıluvçılar ( ) likin bozuķlıķların bir de sizmesler 

(  
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12.23 ) ve her ķayçan münāfıķlarġa įmān kitürüñiz dip eytilse ( ) 
niteki ādemler įmān 

12.24 kitürdiler yaǾnį muĥammed (śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve sellem) niñ śaĥābeleri įmān 
kitürgen kibi įmān kitürüñiz 

12.25 dip eytilse ( ) münāfıķlar eytürler eyā biz įmān kitürürmiz mü 

( ) niteki nādānlar 

12.26 įmān kitürdi yaǾnį biz nādān śaĥābeler įmān kitürgen kibi įmān kitürürmiz mü dip 

eytürler ( ) 

12.27 allahü teǾālā münāfıķlarnıñ sözlerini red ķılup eytedür āgāh oluñız ( ) 
düristlikde  

12.28 münāfıķlar özleridür nādānlar ( ) likin özleriniñ nādānlıķlarını bilmesler 

 

I / 13 

 

13.1 (fāǿide) müǿminlerniñ ĥaķlıķda bolup münāfıķlarnıñ bāŧıllıķda boluvına muŧŧaliǾ boluv 
istidlālge fikrge muĥtāc bolup 

13.2 hem müǿminlerniñ ĥaķlıķda bolup münāfıķlarnıñ bāŧıllıķda boluvı emr-i dįn bolġanlıķı 
üçün allahü teǾālā bu āyetde 

13.3 Ǿilm lafžı ile kitürdi ammā nifāķ hem nifāķ içinde bolġan fitne ve fesād Ǿādetke mebnį 
bolġan dünyāvį emr 

13.4 bolġanlıķı üçün evvelgi āyetde şuǾūr lafžı ile kitürdi yine de bu iki āyetde tekrįr yoķ 
çünki evvelgi 

13.5 āyet münāfıķlarnıñ meźheblerin hem nifāķlarınıñ maǾnāsını beyān ammā bu āyet 
münāfıķlarnıñ müǿminler ile muǾāmele 

13.6 keyfiyyetlerin beyān ( ) ve her ķayçan münāfıķlar įmān kitürgen 
ādemlerge yoluķsalar 

13.7 ( ) münāfıķlar įmān kitürdük biz dip eytürler ( ) ve 
her ķayçan münāfıķlar 

13.8 müǿminlerden avlaķda bolup özleriniñ şeyŧānlarına ķaytsalar yaǾnį baş münāfıķlar 
yanına barsalar 
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13.9 ( ) münāfıķlar başlarına eytürler biz dįnde sizniñ birlen birgemiz 

( ) budur 

13.10 başķa tügildür biz žāhirde įmān bildürüv sebebli müǿminlerni ħorlavçımız diyü 

( )   allahü  teǾālā 

13/11 ol münāfıķlarnı ħorlav yaǾnį münāfıķlarnıñ müǿminlerni ħorlavı berāberinde 

münāfıķlarġa cezāǿ birür (  

13.12 ) daħı münāfıķlarġa küfr sebebli çikden ötüvlerinde mühlet birür ( ) 
ĥayrān bolġanları 

13.13 ĥālde ( ) bu münāfıķlar şunday ādemlerdür ( ) 
azġunlıķnı 

13.14 toġrılıķ berāberinde śatup aldılar yaǾnį almaşdurdılar ( ) bes 
münāfıķlarnıñ 

13.15 śatuvları ve aluvları fāǿide birmedi yaǾnį münāfıķlar toġrılıķ berāberinde azġunlıķnı 
śatup aluv 

13.16 sevdālarında fāǿide itmediler żarar itdiler ( ) daħı münāfıķlar bu 
sevdālarında 

13.17 toġrılıķġa yaǾnį ticāret yolına könülüvçi bolmadılar ( ) münāfıķlarnıñ nifāķda 
bolġan śıfatları 

13.18 ( ) şol ādemniñ śıfatı kibidür ( ) ol ādem ķaranġulıķda oŧ yaķdı 

(  

13.19 ) bes oŧ, oŧ yaġuvçı ādemniñ tiresinde bolġan nerselerni yaķŧurtķan, 
nūrlandurġan zamānda 

13.20 ( ) allahü teǾālā bu oŧ yaġuvçılarnıñ oŧlarınıñ nūrın yiberdi yaǾnį 
söndürdi 

13.21 ( ) daħı oŧ yaġuvçılarnı ķaranġulıķlarda ķoydı (ķaldurdı) ( ) 
tirelerinde 

13.22 bolġan nerseni körmegenleri ĥālde (şunıñ kibi münāfıķlarda nūr kibi bolġan įmān 
kelimesini žāhirde eytüv sebebli 

13.23 įmān kitürdiler dünyāda her ķayçan ölseler ķaranġulıķ kibi bolġan küfr sebebli ħavf hem 
Ǿaźāb kilür 
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13.24 ( ) münāfıķlar ĥaķnı tiyüşinçe işitüvden çoķraķlardur ( ) ĥaķķ sözlerni söylevden 

tilsizlerdür ( ) ĥaķķ 

13.25 yolnı körüvden śoķırlardur ( ) bes münāfıķlar nifāķlarından ve 
azġunlıķlarından 

13.26 ķaytmaslar (ķulaķdan  maķśūđ ĥaķnı işitüv tilden maķśūd ĥaķnı söylev közden maķśūd 
ĥaķnı körüv bolġanlıķdan 

13.27 münāfıķlarda bu maķśūdlar bolmaġanlıķdan allahü teǾālā münāfıķlarnı ķulaķsız tilsiz 
śoķır didi niteki şiǾirde kilgen 

13.28  

13.29 mażmūnı her ķayçan min izgülikni źikr ķılsam alar işitseler çoķraķ bolalar ve eger alar 
aldında yavızlıķnı 

 

I / 14 

 

14.1 źikr ķılsam ķulaķlı bolalar ( ) yeise münāfıķlarnıñ śıfatı kökden 
(buluŧdan) 

14.2 ķoyulġuçı yaġmur kibidür ( ) ol buluŧda ķaranġulıķlar bolġuçıdur 

( ) daħı 

14.3 raǾid yaǾnį kök güldürev bolġuçıdur bulutķa müǿekkil bolġan ferişte yā ki anıñ tavışı 

dimişler ( ) 

14.4 yalturaġuçı yaşenler bolġuçıdur müfessirler ferişteniñ buluŧ ķavlay turġan ķamçısı 

dimişler (  

14.5 ) ol yaġmur iyeleri barmaķların yaǾnį barmaķ başların ķulaķlarında 
ķılurlar 

14.6 ( ) kök güldürevden ķorķuv üçün ( ) kök güldürevden ķorķuv 
ölümden 

14.7 śaķlanuv üçün şunıñ kibi münāfıķlarda (ammā heyǿet-i erbābınıñ beyānına köre raǾid 
berķ böyle 

14.8 oladur havāda buluŧlar ĥāśıl olduķında aġır olduķında aġır buluŧlar yiñil buluŧlarnı ķıśup 
ŧolķunlanurlar 
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14.9 diñizlerden baħār bolġan ayurulġanda kehribā (iliktiriķ)lanmış buluŧlar ŧolķunlanup ve 
ĥareketlenüp 

14.10 ikinçi buluŧlar ile kehribā almaşdururlar evveldegi havāda bolġan kehribāda bu 
buluŧlarġa ķoşulur 

14.11 bu kehribālarnıñ baǾżısı dāfiǾa bażısı cāźibe bolup kehribā ķuvvetlenür hem bu üç körşi 
ŧabaķanıñ kehribāları 

14.12 bir cinsden bolsa birisi ikinçisini defǾ ķılur ŧolķun ve ĥareket ķuvvetlenür başķa hiç 
nerse bolmas eger 

14.13 bu üç ŧabaķanıñ kehribāları cinsde türli bolsa yaǾnį birisi dāfiǾa ikinçisi cāźibe bolsa bu 
kehribālar 

14.14 birisi ikinçisini tartup birleşirge ŧıruşurlar hem birleşirler aralarında bolġan hevānı 
yaġup oŧ ve gürüldi 

14.15 çıġarurlar şol ĥālde körülgen oŧķa berk andan işitilgen tavışķa raǾid diyürler eger de 
yirge 

14.16 yaķın bolġan buluŧlarda bolġan kehribā cāźibe bolsa şol kehribā yuvaş havāǿ vāsıŧası 
birlen yirdegi 

14.17 nerselerge teǿŝįr iter hem alarnı kehribālandurur bu yirge yaķın bolġan buluŧnıñ cāźibe 
bolġan kehribāsı 

14.18 yirdegi nerselerniñ cāźibe bolġan kehribāsını yirge yiberür dāfiǾa bolġan kehribāsını 
özine tartur yirdegi 

14.19 cismlerniñ hem kehribāları tartuvda bolurlar şol vaķtde buluŧdan bir ķısm kehribā 
ayrulup yirde bolġan cismlerniñ 

14.20 kehribāsı ile berleşir de şol cismni telef ķılur yaşen śoķdı dimek şol bolur 

( ) 

14.21 allahü teǾālā kāfirlerni Ǿilm ve ķudret yüzinden çulġap alġuçıdur ( ) yaşen 

yaķın bolur (  

14.22 ) yaġmur iyeleriniñ közlerin kinet tartup alurġa ( ) ķayu ġına 
zamāñ yaşen yaķŧurŧsa 

14.23 yaġmur iyelerine ( ) ol yaķŧılıķda yürürler ( ) ve her ķayçan 
yaġmur iyelerine ķaranġulıķ 

14.24 bolsa ( ) toķŧarlar ve orunlarında ķararlanurlar şunıñ kibi münāfıķlar da her 
ķayçan ķurān nāzil olsa 
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14.25 ķurānda žulmetge oħşaġan küfrni raǾidge oħşaġan küfr üzerine vaǾįdni berķġa oħşaġan 
žāhir 

14.26 delįllerni źikr bar bes münāfıķlar ķurānnı işitkeç barmaķların ķulaķlarına tıġarlar ķurān 
işitkeç įmānġa 

14.27 meyl itüp dįnlerin ķoymasunlar üçün münāfıķlarnıñ öz dįnlerini ķoyuvları özleri 
ķaşında mevt 

14.28 ĥükminde hem ķurānda özleri yaratķan nerselerni işitseler  ķulaķ śalurlar yaratmaġan 
nerselerini 

14.29 işitseler toķtarlar ( ) ve eger allahü teǾālā tilese idi ( ) 
münāfıķlarnıñ žāhir bolġan 

 

I / 15 

 

15.1 işitüv iyesi bolġan ķuvvelerini alur idi niteki maǾnevį ķuvve-i sāmiǾalerin aldı 

( ) daħı 

15.2 žāhir bolġan közlerini yaǾnį körüv ķuvvelerini alur idi niteki maǾnevį bolġan ķuvve-i 
bāśirelerini 

15.3 aldı ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) her nerse üzerine küçi 
yitküçidür 

15.4 ( ) ey ādemler murād ehl-i mekke ( ) rabbiñizge Ǿibādet ķılıñız 
yaǾnį rabbiñizni 

15.5 birleñiz ( ) şunday rabbiñiz ki sizni yoķdan bar ķıldı ( ) 

15.6 daħı sizden burun bolġan ādemlerni yoķdan bar ķıldı ( ) sizniñ Ǿibādet 
sebebli allahü 

15.7 teǾālāniñ Ǿaźābından śaķlanmaķlıķıñız üçün  aslda tercį üçün yaǾnį bir nerseni ümįd 
itüv üçün 

15.8 likin kelāmu’llahda  taĥķįķ maǾnāsında yā ki taǾlįl üçün bolġan (key) maǾnāsında 

( ) şunday 
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15.9 rabbiñiz ki ( ) sizlerge yirni ħalķ ķıldı ( ) töşelgen ĥālde 

( ) 

15.10 ve kökni töpe bolġan ĥālde ĥalķ ķıldı ( ) ve daħı yoġarı buluŧdan 
sizge 

15.11 śu indürdi ( ) bes ol śu sebebli türli yimişlerden çıġardı ( ) 
sizge 

15.12 rızķ bolsun üçün (fāǿide) bu āyetde yirni farāş itüp yaraŧdı digen sözden yirniñ şekli 
musaŧŧaĥ 

15.13 bolup ve keri tügillik bilinmey çünki farāş boluvından musaŧŧaĥ boluvı lāzım tügil belki 
ādemler başķa nerse 

15.14 lerni astķa töşegenleri kibi yirde alar astına töşelgenlikden allahü teǾālā farāş didi kirek 
musaŧŧaĥ 

15.15 ve kirek kiri bolsun niteki kirüvi el-şekl bolġan yaśduķnı astķa töşeseñ farāş bola yine 
de allahü teǾālā 

15.16 bu āyetde yimişlerniñ çıġuvına śu sebeb bolup hem yimişlerniñ maddesi śudan 
bolġanlıġı üçün öziniñ 

15.17 ķudreti ve tilevi birlen çıķġan yirmişlerniñ çıġuvına śunı sebeb ķıldı 

( ) bes Ǿibādetde 

15.18 allahü teǾālāge şerįkler ķılmañız ( ) ve ĥālbūkim sizilesiz her nerseni 
yaratķuçı allahü teǾālā 

15.19 özi gine ikenlikni elbette maǾbūd bolġan nerse ħāliķ bolurġa kirek allahü teǾālādan 
başķa hiç ħāliķ yoķ 

15.20 ( ) ve eger siz şikde bolsañız ( ) bizniñ bendemiz 
(muĥammed śallallahü 

15.21 teǾālā Ǿaleyh ve sellem)ge indürgen nersemizden yaǾnį ķulımız muĥammed (śallallahü 
teǾālā Ǿaleyh ve sellem)ge indürgen 

15.22 ķurānnıñ allahü teǾālādan boluvında şik ķılsañız ( ) bes biz 
indürgen ķurānnıñ 

15.23 meŝelinden bir sūre kitüriñiz yaǾnį nažmnıñ körkemliginde faśāĥat-i belāġatde ķurān 
sūresi 

15.24 kibi bolġan bir sūre kitüriñiz meŝelā iñ azı üç āyet ( ) daħı şāhidleriñizni 
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15.25 yaǾnį maǾbūdleriñizni ündeñiz ( ) allahü teǾālādan başķadan bolġan 

şāhidleriñizni ( ) 

15.26 eger ķurānnı muĥammed (śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve sellem) özinden çıġardı allahü 
teǾālādan indürilmedi digen söziñizde 

15.27 rast bolsañız yaǾnį siz de muĥammed (śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve sellem) kibi faśįĥ 
Ǿarablersiz (sūre diyü ķurāndan 

15.28 bir ķıŧǾa bolup evvelį ve āħirį bolup aķl üç āyet bolġan nersege eytilür )  ( ) 
bes eger bu işni 

15.29 ķılmasañız yaǾnį biz indürgen ķurāndan bir sūreniñ meŝelini de kitüre almasañız 

( ) 

 

I / 16 

 

16.1 ve elbette bu işni ķıla almazsız yaǾnį ķurānda bolġan sūreniñ meŝeli bolġan bir śözni de 

kitüre almazsız (  

16.2 ) bes şunday oŧdan ķorķıñız ( ) ol oŧnıñ yaġa turġan 
nersesi 

16.3 įmān kitürmegen ādemlerdür hem ŧaşlardur yaǾnį kāfirlerniñ maǾbūd bolġan ŧaş 

śanemleridür (  

16.4 ) ol oŧnı kāfirlerge ĥāżirlenmiş boldı ( ) ve süyünç bir sin ey 
muĥammed (śallallahü 

16.5 teǾālā Ǿaleyh ve sellem) şunday ādemler ( ) ol ādemler įmān kitürdiler yaǾnį islām 
dįniniñ ħaķlıġına 

16.6 çın köñillerinden ışandılar ( ) daħı izgü işlerni ķıldılar ( ) 
bu revişçe 

16.7 süyünç bir düristlikde įmān kitürüp ve izgü işler işlegen ādemlerge baķçalar bardur 

(  
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16.8 ) ol baķçalarnıñ astlarından yılġalar aġar yaǾnį yılġalardaġı śularnıñ aġuvını 
śuġa isnād ķılmay 

16.9 yılġaġa isnād ķıluv mecāz boladur ( ) ķayu ġına zamān baķçalardan 
rızķlanmış (ŧaǾāmlanmış) bolsalar 

16.10 ( ) baķçanıñ bir yimişinden ( ) rızķnı ( ) rızķlanġan ādemler eytürler 

( ) bu rızķlanġan 

16.11 ŧaǾām nerse yaǾnį ( ) şunday ŧaǾāmdur ( ) bu ŧaǾāmnı mundan ilk 
rızķlanmış bolduķ idi 

16.12 yaǾnį ucmaħnıñ yimişleri birisi birisinde oħşay maǾnāsında yā ki min ķablden murād 
dünyāda maǾnāsında bu vaķt ucmaħ 

16.13 yimişi dünyā yimişiniñ cinsinden maǾnāsında bola ( ) daħı birilmiş boldıñız siz 

ol rızķnı ( ) 

16.14 baǾżısı baǾżısına tösde oħşaġan ĥālde gerçi ŧaǾāmleri başķa bolsa da ( ) daħı 
ucmaħ ehlleri 

16.15 üçün ucmaħda bolġaçıdur ( ) ħatunlarġa ħāś bolġan ĥayż-ı istiĥāża kibi 
nerselerden 

16.16 hem ŧabįǾį ĥācetlerden ve eşekį ħulķlardan pāk bolġan ħatunlar ( ) daħı 
ucmaħ ehlleri 

16.17 ucmaħda meñgü ķalġuçılardur. 

16.18 allahü teǾālā ( ) āyetinde çibin birlen ( ) āyetinde 
ürmeküç birlen miŝāl 

16.19 kürsetkeç yehūdler bu ħasįś nerselerni źikrden allah (teǾālā) nıñ murādı nerse iken 
didiler şundan 

16.20 śoñ allahü teǾālā yehūdlerni redd ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) 
düristlikde allahü teǾālā 

16.21 oyalmas ( ) meŝel ķılmaķdan ( ) kirek nindi meŝel bolsun yā ki māzāǿid 

bolur (  
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16.22 ) çibinni daħı çibinden üstün ve uluġ bolġan nerseni ( ) indi 
şunday ādemler 

16.23 įmān kitürdiler ( ) bes įmān kitürgen ādemler bilürler düristlikde bu 
meŝel ŝābitdür 

16.24 ( ) rablerinden bu ( ) ve ammā şunday ādemler ( ) kāfir 

boldılar ( ) bes 

16.25 kāfir bolġan ādemler eytürler ( ) ni nerse tiledi allahü teǾālā ( ) bu meŝel 

birlen ( ) meŝel yüzünden 

16.26 yaǾnį bu meŝelden nindi fāǿide bar didiler (allahü teǾālā cevābda eytedür ( ) 
bu meŝel birlen allahü teǾālā 

16.27 kāfirlerden köp ādemni azdurur ( ) daħı bu meŝel birlen müǿminlerden 
köp ādemni ĥaķķlıķġa 

16.28 köndürür ( ) daħı allahü teǾālā bu meŝel birlen ĥaķlıķdan azdurmas 

( ) meger şunday 

 

I / 17 

 

17.1 yavız ādemlerni azdurur ( ) ol yavız ādemler allahü teǾālāniñ Ǿahdin 
śındururlar ve bozarlar 

17.2 (yaǾnį muĥammed śallallahü Ǿaleyh ve sellemge įmān kitürmek Ǿahdin ( ) 
ol Ǿahdni yavızlar 

17.3 üzerine allahü teǾālāniñ müǿekkid ve muĥkem ķıluvı śoñından yaǾnį ol Ǿahdni ķabūl 
ķıluvnı üstlerine alġanları 

17.4 śoñında bozarlar ( ) daħı yavızlar kiserler ( ) şol nerseni ( ) ol 
nerseni 

17.5 totaşdurmaķlıķ (kismezsizlik ) birle allahü teǾālā buyurdı yaǾnį ol nerse muĥammed 
Ǿaleyhi’s-selāmge įmān daħı 
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17.6 ķardeşlikdür yavızlar muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmge įmān kitürmediler hem müǿminler 
birlen dustlıķ yibini kisdiler 

17.7 ( ) daħı ol yavızlar yirde günāh ķıluv hem ħalķnı resūl allahġa 
įmān kitürüvden 

17.8 ŧıyuv sebebli bozuķluķ ķılur boldılar2 ( ) bu śıfatlar birlen śıfatlanġan yavızlar 

(yahūdler) (  

17.9 ) alardur żarar itüvçiler çünki bu yavızlar Ǿahdni bozuv birlen Ǿahdge ve fānį 
vaśl birlen ķaŧǾini 

17.10 tüzüklik birlen bozuķlıķnı almaşdurdılar ve meñgülik oŧķa kirüvni üstlerine aldılar 

( ) 

17.11     ey mekke ehli niçük siz allahnı inkār itesiz birligine delįller ķāǿim bolġannıñ śoñında 

( ) ve ĥālbūkim 

17.12 siz ölükler boldıñız yaǾnį aŧalarıñıznıñ arķalarındaġı nuŧfeler ( ) bes tirgüzdi 
allahü teǾālā sizni 

17.13 dünyāda ( ) munıñ śoñında öltürür allahü teǾālā sizni ( ) munıñ śoñında 
ķıyāmetde yine tirgüzir 

17.14 allahü teǾālā sizni ( ) munıñ śoñında yaǾnį ķıyāmetde tirilgen śoñında 
allahü teǾālāge ķaytarılmış 

17.15 bolursız hem allahü teǾālā dünyāda ķılġan Ǿamelleriñiz berāberinde cezā birür 

( ) ol allah (teǾālā) şunday 

17.16 źātdur ( ) sizniñ fāǿideñiz üçün yaratdı ( ) yirde bolġan 
nerselerniñ 

17.17 barçasını ( ) munıñ śoñında yaǾnį yirni yaraŧķan śoñında kökge ķaśd 
ķıldı 

17.18 ( ) bes köklerni allahü teǾālā yidi kök itüp evirdi ( ) daħı ol allahü 
teǾālā 

2 Metinde “l” sesi iki kez yazılmış. Yazım yanlışı olmalı. 
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17.19 ( ) her bir nerseni bilgüçidür (fāǿide) allahü teǾālāniñ bu 

( ) āyetinden 

17.20 bilinedür eşyāda aśl ibāĥat boluvçılıķ çünki bu āyetde lām-ı intifāǾ üçün bes her nerse 
kim fāǿidelenüvge 

17.21 śāliĥ bolup Ǿaķla żararlı boluvı bilinmese bu nerse mübāĥ bolup her kimge bu nerseni 
tenāvül dürist ammā 

17.22 eşyāda aśl mübāĥlıķ boluv zinā-ı ħamr kibilerniñ ĥarāmlıġına boluvına, kişi mālnı 
aşavnıñ ĥarāmlıġı da boluvına, 

17.23 aŧ iti aşavnıñ mekrūh taĥrįmi boluvına, maçi surı kibilerniñ mekrūh tenzįhi boluvına 
münāfį tügil 

17.24 çünki bularnıñ her birsiniñ ĥarāmlıġı delįl-i ķaŧǾį birlen mekrūhligi delįl-i žannį birlen 
ŝābit eşyāda 

17.25 aśl ibāĥat bolmaķ ħilāfına delįl bolmaġan şeyler de bola eger bu āyetge baĥŝ ķılsañ bu 
revişçe āyet 

17.26 delālet ķıladur yirniñ kökden muķaddim yaraŧıluvına ve ĥālengi allahü teǾālā 

( ) digen 

17.27 diyü cevāb birürmiz bu āyetde sümme kelimesi vaķtde terāħį üçün bolmay faślda terāħį 
üçün bolur yā ki 

17.28 ( ) digende baǾd-ı maǾ maǾnāsında bolur ( ) ey 
muĥammed şol vaķtni isiñe 

17.29 tüşir rabbiñ eytdi ( ) feriştelerge ( ) düristlikde min yirde 
yaraŧaçaķmun 

 

I / 18 

 

18.1 ( ) ĥükmlerimni yürütüvde özime ķāǿim maķām bolġan kişini yaǾnį ādem 

(ǾaleyhiǾs-selām)nı ( ) ferişteler 

18.2 eytdiler ( ) eyā yirde yaraŧursun mı ( ) yirde bozuķlıķ ķıla turġan 

ādemni (  
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18.3 ) daħı ķanlar töge turġan ādemni ( ) ve ĥālbūkim biz siniñ 
ceddiñ birlen tesbįĥ 

18.4 eytürmiz ( ) ve daħı sini cenābıña münāsib bolmaġan nerselerden pāklermiz 

( ) allahü teǾālā feriştelerge 

18.5 eytdi ( ) düristlikde min bilemün ( ) siz bilmegen nerselerni yaǾnį 
yirde ādemni ħalįfe 

18.6 itüvde bolġan ĥikmet ve maślaĥatnı min bilemün siz bilmeysiz ( ) 
daħı allahü teǾālā ādem 

18.7 (Ǿaleyhi’s-selām)ge bildürdi her bir maǾnāġa delālet ķıla turġan lafžlarnı yaǾnį her bir 
maǾnāġa delālet ķıla 

18.8 turġan lafžnı bilüvni ādem Ǿaleyhi’s-selāmnıñ köñline śaldı ( ) 
munıñ śoñında 

18.9 yaǾnį ādem Ǿaleyhi’s-selāmge bildürgen śoñında allahü teǾālā ol maǾnāġa delālet ķıla 
turġan lafžlarnıñ müsmįlerini 

18.10 feriştelerge Ǿarż ķıldı yaǾnį körsetdi ( ) bes allahü teǾālā eytdi bu 

18.11 nerselerniñ ismleri birlen miñe ħaber biriñiz ( ) eger ħalįfe bolurġa 
ādemge ķaraġanda 

18.12 biz tiyüşlirek digen söziñizde rastlardan bolsañız ( ) ferişteler eytdiler ( ) 
pāklaymız sini 

18.13 saña söz birlen ķarşı kilmekden ( ) bizge hiç nerseni bilüv yoķ 

( ) meger sin 

18.14 bildürgen nerseni bilüv gine bar ( ) düristlikde sin ( ) her nerseni 
bilgüçisün 

18.15 ve ĥikmet iyesisün ( ) allahü teǾālā eytdi ey ādem ( ) 
feriştelerge her bir maǾnāġa 

18.16 delālet ķıla turġan lafžlarnıñ müsmįleri birlen ħaber bir diyü ( ) bes 
ādem Ǿaleyhi’s- 

18.17 selām feriştelerge her bir maǾnāġa delālet ķıla turġan ismlerniñ müsmįleri birlen ħaber 

birgen zamānda ( ) allahü 
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18.18 teǾālā feriştelerge şelte revişinçe eytdi ( ) eyā min sizge eytmedim mi 

( ) düristlikde min bilemün 

18.19 ( ) köklerniñ ve yirlerniñ ġayb bolġan nerselerini ( ) daħı 

bilemün ( ) 

18.20 şol nerseni ( ) žāhir ķılursız siz ol nerseni ( ) daħı şol nerseni bilemün ( ) 
boldıñız 

18.21 siz ( ) ol nerseni yaşurur boldıñız ( ) daħı ey muĥammed şol 
vaķtni isiñe tüşür 

18.22 eytdük biz feriştelerge ( ) ādemge secde ķıluñız yaǾnį ĥürmetlep ve uluġlap 
ādemge bügüliñiz diyü 

18.23 (ammā Ǿibādet ŧarįķinçe secde allahü teǾālāge ħāś) ( ) bes ferişteler 
secde ķıldılar 

18.24 meger iblįs secde ķılmadı ( ) iblįs secde ķıluvdan baş tartdı ( ) daħı 
tekebbürlendi 

18.25 ( ) daħı iblįs Ǿalemu’llahda kāfirlerden boldı (iblįs ferişteler 
arasında bir cin 

18.26 bolup maǾmūr bolduķından digende istiŝnānı muttaśıl ķılurġa 
mümkin yā ki istiŝnāǿ münķaŧiǾ 

18.27 bolur ( ) daħı allahü teǾālā eyte eytdük bizdi ey ādem ( ) tur 

( ) sin hem 

18.28 ħatunıñ ĥavvāǿ ( ) ucmaħda tur ( ) daħı cennetden yaǾnį yimişlerinden aşaġız 

( ) köp 

 

I / 19 

 

19.1 ve kiñ bolup aşav birlen ( ) cennetden tilegen urnuġuzdan 

( ) daħı 
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19.2 bu aġaçķa yaķın bolmañız yaǾnį bu aġaçdan aşamaġız bu aġaçnı buġday yā ki yüzim 

aġaçı digenler (  

19.3 ) bes eger bu aġaçdan aşasañız her ikiñiz žulm ve günāh ķıluvçılardan 

bolursız (  

19.4 ) bes ādem birlen ĥavvāǿnı iblįs cennetden taydurdı ( ) śoñra 
ādem birlen ĥavvāǿnı 

19.5 şeyŧān çıġardı ( ) şol niǾmetlerden ( ) ol niǾmetde ādem birlen ĥavvāǿ boldılar 

idi ( ) daħı 

19.6 eytdük bizdi allahü teǾālā ( ) yirge tüşiñiz cennetden ( ) sizniñ 
baǾżıñız baǾżıñıza 

19.7 düşmāndur ( ) ve sizniñ üçün yirde ķaralana turġan orun bardur 

( ) 

19.8 daħı fāǿidelene turġan nerseler bardur ( ) ecel vaķtine ķadar 

( ) bes ķabūl 

19.9 itüp rabbinden ādem aldı ve ögrendi ( ) sözlerni yaǾnį allahü teǾālā ādem Ǿaleyhi’s-
selāmge şol sözlerni 

19.10 ilhām ķıldı ol sözler bulardur ( ) yā ki 

(  

19.11 ) ĥażret-i ibn-i 
Ǿabbās bu söz diyü 

19.12 rivāyet ķıla ādem Ǿaleyhi’s-selām eytdi 

(  

19.13  

19.14 ) ( ) bes 
allahü teǾālā ādem Ǿaleyhi’s-selāmge ķaytdı yaǾnį 
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19.15 tevbesini ķabūl itdi ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) ol ġınadur 
tevbelerni ķabūl itüvçi 

19.16 ve bendelerine raĥmet ķıluvçı ( ) eytdük bizdi allahü teǾālā 

cennetden hemmeñiz de tüşügüz (  

19.17 ) bes eger sizge miñden kilse ( ) köndürgüçi yaǾnį ķurān daħı resūl 

( ) bes kimdür 

19.18 minim köndürgüçi ķurānıma daħı resūlime iyerse yaǾnį įmān kitürse ( ) 
bes ol ādemler 

19.19 üzerine ķorķuv yoķdur ( ) daħı ol kişiler ĥasretlenür de imesler (bu 
orunda iki şarŧķa 

19.20 bir cevāb bolġan yaǾnį ikinçi şarŧ cevābı birlen evvelgi şarŧķa cevāb  

19.21  kibi ( ) daħı şunday ādemler kāfir boldılar ( ) daħı 
bizniñ āyetlerimizni 

19.22 yalġanġa tutdılar ( ) bu kāfir bolup āyetlerimizni yalġanġa tutķan 
ādemler oŧ 

19.23 iyeleridür ( ) alar oŧda ķaluvçılardur ( ) ey yaǾķūbnıñ 
balaları isrāǿįlden 

19.24 murād ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām oġlı bolġan isĥāķ Ǿaleyhi’s-selāmnıñ oġlı yaǾķūb 
Ǿaleyhi’s-selāmdur isrāǿįl Ǿabdu’l-lah 

19.25 yā ki śafvetu’l-lah maǾnāsında ( ) minim şunday niǾmetimni isiñizge 

tüşürüñiz ( ) 

19.26 ol niǾmet birlen sizge enǾām ķıldım yaǾnį atalarıñızġa firǾavundan hem anıñ Ǿažābından 
deryāġa baŧuvdan 

19.27 ķutķaruv hem buzavnı maǾbūd tutuv günāhsından Ǿafv kibiler ( ) daħı 
minim Ǿahdime yaǾnį muĥammed 

19.28 (śallallahü Ǿaleyh ve sellem) ge įmānġa vefā ķıluñız ( ) min sizniñ 
Ǿahdiñizge vefā ķılurmun yaǾnį 
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I / 20 

 

20.1 eger muĥammed (śallallahü Ǿaleyh ve sellem) ge kitürseñiz cennetge kiritüv birlen 

ŝevāb birürmün ( ) 

20.2 daħı Ǿahdge vefāǿ ķıluvnı ķoyuvda minden gine ķorķıñız ( ) daħı įmān kitüriñiz 

( ) şol nersege 

20.3 ( ) indürdim min ol nerseni yaǾnį ķurānġa ( ) rastlavçı bolġan ĥālde ol min 
indürgen 

20.4 nerse (ķurān) ( ) sizniñ birlen birge bolġan nerseni yaǾnį tevrātnı çünki ķurān 
tevrātge 

20.5 tevĥįdde nübuvvetde muvāfıķ ( ) daħı min indürgen nerseni inkār 
ķıluvçınıñ evvelgisi 

20.6 bolmañız bu āyetde ħiŧāb yahūdlerge kaǾb bin el-şeref kibi yahūdlerniñ reǿįsi bolġan 
ādemler ĥaķında nāzil 

20.7 bolġan ( ) daħı minim āyetlerim birlen almaşdurmañız ( ) az 
aķçeni yaǾnį ķurān 

20.8 āyetlerine įmān birlen dünyā ülüşni alışdurmañız ( ) daħı įmān ve ĥaķġa 
iyerüv sebebli 

20.9 minden gine ķorķıñız ( ) daħı ĥaķnı bāŧıl birlen ķaŧnaşdurmañız 

( ) daħı  

20.10 muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmnıñ śıfatı ĥaķında boluvda ĥaķnı yaşurmañız 

( ) ĥālbūkim siz ol ĥaķnı bilürsiz 

20.11 ( ) daħı namāz oķuñız ( ) daħı zekāt biriñiz 

( ) daħı rukūǾ 

20.12 ķıluvçılar birle birge rukūǾ ķıluñız “fāǿide” allahü teǾālāniñ bu āyetinde namāznıñ ve 
zekevetniñ farżlıġına cemāǾat 
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20.13 namāzınıñ vācib boluvına delįl bar bu āyetde ehl-i kitābķa namāz oķuv birlen zekāt 
birüv birlen namāzda 

20.14 rukūǾ ķıluv birlen emr ķıldı emr-i vucūb üçün ĥāśıl-ı kelām allahü teǾālā ehl-i kitābķa 
müselmānlarġa iyerüv 

20.15 birlen emr itdi müselmānlar okuy turġan namāznı oķuñız hem zekātnı müselmānlarça 
biriñiz hem 

20.16 müselmānlar kibi namāzda rukūǾ ķıluñız didi baǾżılar bu āyet cemāǾat birlen oķuvġa 
emr digenler namāzdan 

20.17 rukūǾ birlen taǾbįr ķılınġan digenler bu vaķtde maǾnāsı boladur namāz oķuvçılar birlen 
birge namāz oķuñız 

20.18 digen maǾnāda likin bu vaķt cemāǾat namāzınıñ vācib boluvı lāzım bola bizniñ 
meźhebde senet-i müǿekkide idi 

20.19 vācibde mendūbda mübāĥede tügil idi likin bu revişçe cevāb birürge mümkin bu āyetde 
emr-i vucūb üçün bolsa da 

20.20 cemāǾat namāzı vācibge yaķın bolġan senet bir şeyniñ ķarįbine şol şeyniñ ĥükmi 
birledür yā ki bu revişçe eytürmiz 

20.21 emr-i nedb üçün bolur nebd üçün boluv cemāǾat namāzınıñ senet boluvın nefy ķılmay 
çünki senet-i nedb 

20.22 efrādinden bir ferd bolur yā ki bu revişçe eytürmiz āyet cemāǾatniñ vācib boluvına 
delālet ķılsa da likin cemāǾat 

20.23 imāmġa muktedįge toķtaġanlıġı üçün ķudret-i bi’l-ġayr bola ķudret-i bi’l-ġayr muǾteber 
tügil hem ķudret-i bi’l-ġayr birlen 

20.24 bende mükellef tügil bes ķudret-i bi’l-ġayr birlen bendeniñ mükellef bolmavı žāhir 
kitābnı terk ķılınur likin 

20.25 cumǾa namāzı birlen baĥŝ kilse cumǾa namāzında cemāǾat farż vü ĥālāneki özi ġayrge 
toķtaġanlıġı üçün ķudret-i 

20.26 bi’l-ġayr bola likin cumǾa namāzından cevāb biremiz cumǾa namāzınıñ münǾaķįd 
boluvı cemāǾat müteĥaķķiķ bolġannıñ 

20.27 śoñında bes cumǾa namāzında cemāǾat ķudret-i bi’l-ġayr bolmay imām zāhidį eyte 
yahūdler evvel namāznı  yalġız 

20.28 yalġız okuylar idi bes allahü teǾālā yaĥudlerge müselmānlar birlen birge oķuñız diyü 
emr ķıldı bes āyet biş 

20.29 vaķt namāzda cemāǾatniñ vācib boluvına delālet ķıladur cumǾa namāzında cemāǾatniñ 

farż boluvı (  
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21.1 ) āyeti birlen ŝābit ķāżı bu āyet birlen temessük ķıladur 
kāfirlerniñ Ǿibādetni iddiǿa 

21.2 birlen muħāŧāb ve mükellef boluvlarına ammā bizniñ meźhebde kāfirler įmān ve 
muǾāmelāt hem Ǿuķūbāt hem Ǿibādāt birlen 

21.3 mükellef bolalar āħiretde muǿāħeźe ĥükminde gine yahūdlerniñ Ǿālimleri müselmān 
bolġan yaķın ķardeşlerine muĥammed (śalla 

21.4 llahü teǾālā Ǿaleyh ve sellemniñ) dįninde ŝābit boluñız anıñ dįni ĥaķķ digeç allahü teǾālā 
yahūdlerniñ Ǿālimleri ĥaķında 

21.5 źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) eyā ādemlerge izgülik (įmān) 
birlen ķoşasız mı 

21.6 ( ) ammā öziñizni unutasız mı ( ) ĥālbūkim siz kitāb 
(tevrātnı okuysız 

21.7 ( ) eyā işiñizniñ yavızlıġını bilmeysiz mi? yaǾnį Ǿaķlġa śalup ķaramaysız 
mı? yaǾnį kişige izgülik 

21.8 birlen emr ķılġaç ol izgülik elbette öziñizge de lāzım öziñizni onutuv elbette 
Ǿaķlsızlıķdan çünki 

21.9 Ǿaķıllı kişi öz fāǿidesini bilmek kirek ( ) daħı işleriñizge śabr birlen 
yardem isteñiz 

21.10 ( ) daħı namāz birlen yardem isteñiz ( ) daħı düristlikde namāz uluġ ve 

aġırdur (  

21.11 ) meger allahü teǾālādan ķorķuvçı ŧāǾatde ķarar tapķuçı kişilerge gine uluġ ve 
aġır tügildür 

21.12 ( ) şunday kişilerdür allahü teǾālādan ķorķuvçı ŧāǾatde ķarār tapķuçı ādemler 

( ) şiksiz 

21.13 bilürler alar ( ) düristlikde alar rablerine yolıķġuçılardur diyü yaǾnį 
özleriniñ ķıyāmet 
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21.14 küninde allahü teǾālāge yolıķuvlarnı yaķına bilgen ādemlerge namāz uluġ ve aġır 

bolmas ( ) 

21.15 daħı şol ādemlerge namāz aġır bolmas şiksiz bilürler düristlikde alar rablerine 
ķaytuvçılardur 

21.16 ( ) ey yaǾķūbnıñ balaları ( ) miñim şunday niǾmetlerimni 
isiñizge tüşüriñiz 

21.17 ( ) ol niǾmetler birlen sizniñ üzeriñizge enǾām ķıldım ( ) daħı 

düristlikde min (  

21.18 ) sizni şol zamānda bar bolġan ādemler üzerine artuķ ķıldım ( ) 
daħı şunday 

21.19  künden ķorķınız ( ) hiç bir nefs ülüş almas ( ) ikinçisi bir nefsden 

( ) hiç 

21.20 nerseni ( ) daħı hiç bir nefsden yardem ķabūl ķılınmas 

( ) daħı hiç 

21.21 bir nefsden fedāǿ (yaǾnį özi ornına ikinçi ādemni) alınmas ( ) daħı 
ādemler yardem de 

21.22 birilmiş bolmaslar yaǾnį allahü teǾālāniñ Ǿaźābından ŧıyılmış bolmaslar ( ) 
ey yaǾķūb balaları 

21.23 daħı şol vaķtni isiñizge tüşüriñiz biz sizni ķutķarduķ yaǾnį analarıñıznı ( ) 
firǾavunnıñ 

21.24 dįnine iyergen kişilerden mıśırnı mālik bolġan ķıbŧįlar pādişāhsınıñ her birine firǾavun 
diyler maǾrūf 

21.25 firǾavunnıñ ismi velįd atası muśǾab dört  yüz yıldan artıķ Ǿömr  sürmiş digenler 

(  

21.26 ) firǾavun dįnine iyergen ādemler sizge Ǿaźābnıñ yavızını ve ķaŧısını tatutķanları 
ĥālde ķutķarduķ 

21.27 ( ) ir balalarıñıznı boġazlar boldılar ( ) daħı ħatun 
ķızlarıñıznı 
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21.28 ķaldurur boldılar firǾavunnıñ kāhinleriniñ baǾżısı benį isrāǿįlde bir bala ŧovaçaķ siniñ 
mülkiñ ve pādişāhlıġın 

 

I / 22 

 

22.1 şol bala sebebli ķolıñdan kiteçek dip ħaber birgeç firǾavun şol eşekįligini ķıldı 

( ) daħı 

22.2 sizniñ bu Ǿaźābnı tatuvıñızda yā ki firǾavun ittibāǾından ķutuluvıñız da bolġuçıdur 

( ) rabbiñizden 

22.3 uluġ ibtilāǿ yā ki uluġ enǾām ( ) daħı ey yaǾķūb balaları şol vaķtni isiñizge tüşürüñiz 

( ) 

22.4 sizniñ sebebli diñigizni ayurduķ ( ) bes sizni ķutķarduķ ( ) 
daħı firǾavunge 

22.5 iyergen ādemlerni hem firǾavunnı śuġa baŧurduķ ( ) ĥālbūkim siz alarnıñ 
śuġa batduķnı 

22.6 ķararsız firǾavun helāk bolġannıñ śoñında benū isrāǿįl mıśırge kirgeç Ǿamel ķılurġa hiç 
kitābları bolmaġaç 

22.7 allahü teǾālā mūsā Ǿaleyhi’s-selāmge tevrāt indürmek birlen vaǾde ķıldı ķırķ kiçe mįķāt 
taǾyįn ķıldı yaǾnį 

22.8 źü’l-ķaǾdeniñ kāmili  źü’l-ĥicceniñ onusı şunı beyān ķılup allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ 

āyetni indürdi ( ) 

22.9 daħı şol vaķtni isiñizge tüşürügiz ( ) mūsā (Ǿaleyhi’s-selām)ge vaǾde ķılduķ 

( ) ķırķ 

22.10 kiçeni yaǾnį ķırķ kiçe ötkenden śoñ tevrāt indüremiz diyü ( ) munıñ 
śoñında buzavnı 

22.11 maǾbūd tutdıñız ( ) mūsā śoñından yaǾnį mūsā Ǿahm allahü teǾālāniñ vaǾde 
ķılġan ornına kitüvinden 

22.12 śoñ ( ) ĥālbūkim siz buzavnı maǾbūd tutuvıñız sebebli žālimlersiz çünki 
ol Ǿibādetni ornından 
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22.13 başķaġa ķoyuv bola ( ) munıñ śoñında sizlerden günāhlarıñıznı Ǿafv ķılduķ 

( ) buzavnı 

22.14 maǾbūd tutķandan śoñ ( ) bizniñ şol ķadar uluġ günāhdan Ǿafv niǾmetimizge 
şükr ķıluvıñız üçün 

22.15 ( ) daħı şol vaķtni isiñizge tüşüriñiz ( ) mūsāġa kitāb (tevrāt) 
birdük 

22.16 ( ) yaǾnį ĥaķķ birlen bāŧıl arasını ayurġuçı (tevrāt) nı birdük ( ) 
sizniñ 

22.17 azġunlıķdan toġrılıķġa könilüviñiz üçün ( ) daħı bu vaķtni isiñizge tüşüriñiz 

( ) mūsā (Ǿahm) 

22.18 öziniñ buzavġa Ǿibādet ķıluvçı ķavmine eytdi ( ) ey ķavmim ( ) 
düristlikde siz 

22.19 öziñizge žulm ve cebr ķıldıñız ( ) buzavnı maǾbūd tutuvıñız sebebli 

( ) bes öziñizni 

22.20 yaraŧķuçı allahġa ķaytuñız buzavġa Ǿibādetni taşlañız ( ) bes öziñizni 
öltürüñiz yā ki 

22.21 baǾżıñız baǾżıñıznı öltürsün yā ki buzavġa Ǿibādet ķılmaġanlarıñız buzavġa Ǿibādet 
ķılġanlarıñıznı 

22.22 öltürsün maǾnāsında ( ) sizniñ bu işiñiz yaǾnį tevbeñiz öziñizni öziñiz 
öltürüñiz sizniñ üçün 

22.23 izgüdür ( ) sizni yaraŧķuçı allahü teǾālā ĥużūrında (yitmiş miñ maķtūl boldı 

dimişler (  

22.24 ) bes allahü teǾālā sizniñ öziñizge siz allahü teǾālāge ķaytmasdan burun ķaytdı 
yaǾnį tevbeñizni ķabūl 

22.25 itdi ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) ol allahü teǾālā ( ) tevbelerni 
ķabūl itüvçi ve bendelerge 
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22.26 raĥmet ķıluvçıdur ( ) daħı ey yaǾķūb balaları şol vaķtni isiñizge tüşürüñiz ( ) 
eytdiñiz siz yaǾnį 

22.27 buzavġa Ǿibādetden allahü teǾālāge Ǿöźr ötinürge mūsā (Ǿahm) birlen çıġıp allahü 
teǾālāniñ sözini işitkeniñiz 

22.28 zamānda eytüvçiler yitmiş kişi yā ki on miñ kişi idi dimişler ( ) ey 
mūsā 

 

I / 23 

 

23.1 saña įmān kitürmeymiz yaǾnį siniñ maǾbūdıña çın köñlimizden ışanmaybiz 

( ) allahü teǾālānı 

23.2 āşikāre yaǾnį köz birlen körmeyinçe diyü ( ) bes sizni tavış tutdı śāǾiķa 
ölim maǾnāsında 

23.3 yā ki kök ŧarafından oŧ kilüp yandurdı dimişler bu tavış birlen köz birlen allahü teǾālānı 
körüvni śorav 

23.4 çılar helāk bolġan ( ) ĥālbūkim siz ķaraydur idiñiz öziñizge ingen 

nerseni ( ) 

23.5 munıñ śoñında tirgüzdük biz sizni ( ) ölüvüñizden śoñ ( ) 
bizniñ niǾmetimizge 

23.6 şükr ķıluvıñız üçün ( ) daħı sizniñ üzeriñizge “tįh” śaĥrasında ķuyaş 

23.7 issiliginden śaķlar üçün buluŧnı kölege ķılduķ ( ) daħı sizniñ 

23.8 üzeriñizge turunçbįn (ķudret ĥelvāsı) indürdük tįh śaĥrāsında benū isrāǿįlge ķuyaş 
çıġuvdan ķuyaş 

23.9 batuvġa ķadar her ādemge bir śāǾ ķadar ķara kibi turunçbįn ingen ( ) daħı 
yelve ķuşnı 

23.10 indürdük ( ) biz rızķlandurġan nerselerniñ ħoş bolġanlarından 

aşañız (  
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23.11 ) benū isrāǿįl küfrān niǾmet ķıluv sebebli žulm ķıldılar likin bizge žulm 

ķılmadılar (  

23.12 ) likin özlerine žulm ve cebr ķılur boldılar çünki žulmlarınıñ żararı 
özlerine 

23.13 ķaytur ( ) daħı şol vaķtni isiñizge tüşürüñiz ( ) benū isrāǿįlge “tįh” 
śaĥrāsınden çıķķannıñ 

23.14 śoñında eytdük kiriñiz diyü ( ) bu ķaryege beytü’l-muķaddeske yā ki şām 
ķaryelerinden bolġan “erįĥā” 

23.15 digen ķaryege ( ) bes bu ķaryeden yaǾnį ŧaǾāmından aşañız ( ) 
tilegen ornuñızdan 

23.16 ( ) kiñ ve köp bolġan ĥālde ( ) daħı ķaryeniñ işigine 
bügülgeniñiz ĥālde kiriñiz 

23.17 ( ) daħı eytüvüñiz bizniñ śoraġan nersemiz bizniñ ħaŧālarımıznı tüşürmekdür 

diyü ( ) 

23.18 sizniñ ħaŧālarıñıznı yarlıķarmız ( ) daħı izgülik ķıluvçılarġa ŝevābnı 
artdururmuz 

23.19 ( ) bes žālim bolġan ādemler almaşdurdı ( ) sözni ( ) şol 
sözge başķa 

23.20 birlen ( ) ol sözni alarġa eytilmiş boldı yaǾnį tevbe hem istiġfār birlen dünyā 
Ǿarżlarından nefsleri 

23.21 tilegen nerseni almaşdurdılar ( ) bes žālim bolġan ādemlerge 

indürdük (  

23.22 ) kökden muķadder bolġan Ǿaźābnı ( ) şol nerse sebebli ( ) boldılar ol 

žālimler ( ) 

23.23 boy śonuvdan çıġar boldılar yaǾnį bozuķluķları sebebli indürdük Ǿaźābnı 

( ) 
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23.24 daħı şol vaķtni isiñizge tüşürüñiz mūsā (Ǿahm) śuġaruvnı istedi ( ) öziniñ ķavmi 
üçün 

23.25 yaǾnį “tįh” śaĥrāsında ĥażret-i mūsānıñ ķavmi ġāyet śuśadılar ĥażret-i mūsā allahü 
teǾālādan ķavmi 

23.26 üçün śu śoradı ( ) bes eytdük biz de allahü teǾālā eyte ey mūsā śoķ diye 

( ) tayaġıñ 

23.27 birlen ( ) taşnı ( ) bes taşdan yarıldı ( ) on iki çişme isbāŧ 
śanınça 

23.28 ( ) taĥķįķ her bir ādem (sebat) bildi ( ) öziniñ aça turġan ornını 

(  

 

I / 24 

 

24.1 ) allahü teǾālā eyte eytdük bizde aşañız ve içiñiz allahü teǾālāniñ rızķından 

(  ) daħı yirde 

24.2 yürimeñiz ( ) bozuķlıķ ķılġanıñız ĥālde ( ) daħı şol vaķtni isiñizge tüşürüñiz 

( ) eytdiñiz siz 

24.3 ( ) ey mūsā ( ) bir ŧaǾām üzerine yaǾnį ķudret ĥelvāsı ile 
yelve ķuşı üzerine 

24.4 śabırlık ķıla almaymız ( ) bes bizniñ üçün rabbiñe duǾāǿ ķıl ( ) 

rabbiñ bizge çıġarsun (  

24.5 ) yir üstre turġan nerselerden ( ) yirniñ yaşılçelerinden kebeste 
ķarpuz kişer 

24.6 kibilerden ( ) daħı yirniñ ķıyarından(1) ( ) daħı yirniñ buġdayından 
ķavm-ı ŝūm kibi śarmısaķ maǾnāsında 



 160 

24.7 bolsa da barı ( ) daħı yirniñ yavmıġından ( ) daħı yirniñ śoġanından ( ) 
mūsā Ǿahm ķavmine 

24.8 eytdi ( ) elle töpen ve ħasįsrek bolġan nerseni almaşasız mı? 
ednādan murād benū 

24.9 isrāǿįlniñ istegen nerseleri (yaǾnį şol yaşılçe aşlıķları bolmaġan nesnelerni) 

( ) izgü ve şerįf 

24.10 bolġan nerse birlen yaǾnį ķudret ĥelvası birlen yelve ķuşı birlen ( ) 
şehrlerden bolġan bir şehrge tüşüñiz 

24.11 ( ) çünki sizniñ üçün bolġuçıdur śoraġan nerseleriñiz 

( ) daħı 

24.12 benū isrāǿįl üzerine ħorlıķ ve ĥaķāret ķılınmış boldı ( ) daħı faķįrlik eŝeri 
ķılınmış boldı 

24.13 ( ) daħı allahü teǾālāden bolġan açuv birlen kiri ķaytdılar ( ) 
bu źillet ve faķįrlik 

24.14 eŝeri hem açuv ( ) oşbunıñ sebeblidür düristlikde isrāǿįl balaları 

( ) 

24.15 allahü teǾālāniñ āyetlerini inkār ķılur boldılar ( ) daħı ĥaķdan 
başķa peyġamberlerni 

24.16 öltürür boldılar yahūdler şuǾayyib hem zekeriyyā hem yaĥyā Ǿahmlarnı ( ) bu 
allahü teǾālāniñ āyetlerine inkār 

24.17 birlen peyġamberlerni öltürüvleri yā ki źillet ve miskinet de boluvları ( ) benū 
isrāǿįl minim emrime 

24.18 ķarşuları sebeblidür yaǾnį boy śunmadılar ( ) türli günāhlarġa kirişüvleri 
sebebli 

24.19 emrimden ötküçi boldılar ( ) düristlikde şunday ādemler įmān kitürdiler 
alar 
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24.20 yaǾnį tilleri birlen gine įmān körsetdiler ķıśķası münāfıķlar ( ) daħı şunday 
ādemler 

24.21 yahūdį boldılar ( ) daħı naśārālar (naśārį diyü ĥażret-i Ǿįsā ümmetin tesmiye 
itüv ĥažret-i Ǿįsāge 

24.22 yardem itdükleri üçündür ( ) daħı yahūd birlen naśārā dįninden köçüp 
feriştelerge tapınuvçılar 

24.23 ( ) bu münāfıķlardan yehūd ve naśārį ve śabįlerden allahü teǾālāge çın  
köñil birlen įmān kitürgen kişiler 

24.24 ( ) daħı āħiret künine çın köñillerinden įmān kitürgen kişiler ( ) 
daħı izgü 

24.25 işlerni işlegen kişiler ( ) bes bu kişilerge Ǿamelleriniñ yalı ve ŝevābı 

bolġuçıdur ( ) 

24.26 rableri ķaşında ( ) daħı bu dört kişige ķorķu da yoķdur ( ) 
daħı 

24.27 1)ķıŝŝa bizniñ yurtdaġı ķıyār tügil belki ikinçi türli peşrevį de mümkin issi yirde bola 
turġan ķıyar kibi bir özinçe nesnedür  

24.28 ammā bizniñ ķıyar digenimiz Ǿarabça (ħıyar)dur ş. h. 

 

I / 25 

 

25.1 bu dört türli kişi ĥasretlenürde imesdür yaǾnį çın köñillerinden įmān kitürgenniñ 
śoñında bularġa 

25.2 evvelgi küfrleri żarar itmes ( ) daħı şol vaķtni isiñizge tüşürüñiz ey yaǾķūb balaları 
yaǾnį yehūdler 

25.3 ( ) sizniñ muĥkem Ǿahdiñizni alduķ tevrātda bolġan nerseni ķabūl itüv 

birlen (  

25.4 ) daħı sizniñ üstiñizde ŧur taġın köterdük (ĥażret-i mūsā benū isrāǿįlge 
tevrāt-ı şerįf 
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25.5 yazılġan elvāĥ (taķta) larnı alup kilgeç tevrātda yazılġan aġır işlerni ve meşaķķatli 
teklįflerni 

25.6 körgeç yahūdler tevrātnı ķabūl itüvden baş tardılar şunıñ śoñında ĥażret-i cebrāǿįl allahü 
teǾālāniñ emri 

25.7 boyınça ŧur taġını śorup benū isrāǿįlniñ başları üstüne köterdi ĥażret-i mūsā ķavmine 
eytdi ķabūl 

25.8 itseñiz ķutulasız vālā  üstiñizge bu taġ tüşeçek didi şundan śoñ ķorķup tevrāt-ı şerįfni 
ķabūl 

25.9 itdiler ŧur diyüp Ǿarab tilinde bir nerseniñ ikinçi bir nerse miķdārında anıñ ĥaddinçe 
boluvına hem ikinçi nerse 

25.10 arasın ayuruvçı nersege eytile, ķadar hem miķdār maǾnālarında bir nerse ikinçisi ile bir 
revişde boluvlarına da 

25.11 eytiledür bes   da ķayu maǾnāsı muvāfıķ kürilse şunı alınur meselā iki 
nerse arasında ayurma boluvnı 

25.12 alsaķ ( ) nıñ maǾnāsı bolur ey benį isrāǿįl biz sizniñ üstüñizge ĥaķķ ile 
bāŧılnı ayura 

25.13 turġan nerseni köterdük. yaǾnį kitāb yiberdük. ş. ĥ. ( ) allahü teǾālā 
eytedür benū 

25.14 isrāǿįlge eytdük bizniñ sizge birgen nersemizni (tevrātnı) tutuñız ( ) ķuvvet ve cihed 

birlen ( ) 

25.15 daħı tevrātda bolġan nerseni źikr ķıluñız yaǾnį köñilde śaķlañız ve ders itüp oķuñız 
unuŧmañız ve ġāfil 

25.16 bolmañız ( ) dünyāda helāk boluvdan aħiretde Ǿaźābdan 
śaķlanmaķlıġıñız üçün ve ķutalmaklıġıñız 

25.17 üçün* taķvālik - kişi üzin żararġa töşüvden śaķlamaķ maǾnāsında 

( ) munıñ 

25.18 śoñında tevrātnı ķabūl itkenden śoñ Ǿahdden hem Ǿahdge vefāǿ ķıluvdan yüz 

döndürdiñiz (  

25.19 ) indi eger de allahü teǾālānin sizniñ üzeriñizge Ǿaźābnı kiçiktürüv birlen ve 
tevbege muvaffaķ ķıluvı 
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25.20 birlen fażlı bolmasa idi ( ) daħı allahü teǾālāniñ raĥmeti bolmasa idi 

( ) 

25.21 bir de şiksiz żarar itüvçilerden ve Ǿaźāb içinde helāk boluvçılardan bolur idiñiz 

( ) 

25.22 ve taĥķįķ şol ādemlerni bildiñiz ( ) şenbe küninde balıķ avlav 
sebebli sizlerden allah 

25.23 allahü teǾālāniñ çiginden ötdiler  yaǾnį ol kişilerni siz bildiñiz ( ) bes şenbe balıķ 
avlav sebebli 

25.24 allahü teǾālāniñ çiginden ötken ādemlerge eytdük ( ) boluñız ( ) 
serilmiş bolġan meymunler 

25.25 ( ) bes ķılduķ biz śūretleri maymunġa eylengen benū isrāǿįlni 

( ) aldlarında 

25.26 bolġan nerselerge yaǾnį ümmetlerge Ǿibret ķılduķ ( ) daħı artlarında bolġan 
nersege yaǾnį ümmetlerge 

25.27 Ǿibret ķılduķ ( ) daħı benū isrāǿįlniñ şenbe kün balıķ avlavdan ŧıyuvçı 
izgülerine 

25.28 vaǾaž ķılduķ. baķara ķıśśası: (benū isrāǿįlde bir ķart bay kişi bolġan ölgeç bu ķartdan 
mįrāŝ 

25.29 alur üçün ķartnıñ śalbį oġlını ķartnıñ ir ķardeşiniñ oġılları (ibni’l-lāĥ) ler ammā oġlıġa 
ibn Ǿamm 

 

I / 26 

 

26.1 bolalar) öltürüp şehrniñ ķabķası yanına itüp taşlaġanlar munıñ śoñında bu maķtūl 
oġlınıñ velįleri 

26.2 maķtūlniñ diyetini ezelį başlaġanlar şundan śoñ allahü teǾālā benū isrāǿįlge boġazlaġız 
maķtūlge 

26.3 śıġırnıñ baǾżısı birle đarb itüñiz maķtūl tirilir de ķātil kim ikenni eytür digen) 

( ) 
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26.4 ey benū isrāǿįl şol vaķtni isiñizge tüşürüñiz mūsā öziniñ ķavmine eytdi ( ) 
düristlikde 

26.5 allahü teǾālā sizge ķoşadur ( ) sizniñ śıġır boġazlavıñız birlen 

( ) ĥażret-i 

26.6 mūsānıñ ķavmi eytdiler eyā bizni masħara tuta sin mi yaǾnį bizni ħorlaysun mi diyü 

( ) ĥażret-i 

26.7 mūsā eytdi allahü teǾālāge śıġınamun ( ) nādānlar cümlesinden 
bolmaķlıġımdan çünki 

26.8 kişini ħorlap söylemek nādānlıķdan (bu orunda kināye yolınça istihzāǿġa mini nisbet 
birüvüñiz üçün 

26.9 siz nādānlar digen söz bola ( ) ĥażret-i mūsānıñ ķavmi eytdiler bizniñ 
üçün rabbiñe 

26.10 duǾāǿ ķıl ( ) rabbiñ bizge beyān ķılur ol śıġır nerse ikenlikni yaǾnį ol 
śıġırnıñ ĥāli 

26.11 ve śıfatı nerse ( ) ĥażret-i mūsā eytdi ķavmine düristlikde allahü teǾālā 

eytedür ( ) 

26.12 düristlikde ol śıġır şunday śıġırdur ( ) bik ķartda bolmaġuçı ve bik 
yaşda 

26.13 bolmaġuçı ( ) bu ķart birlen yaş arasında yarŧı ve ortaça boluvçı 

( ) 

26.14 bes emr ķılınmış bolġan nerseni ķılıñız ( ) ĥażret-i mūsānıñ ķavmi yine de 
ĥażret-i 

26.15 mūsāġa eytdiler rabbiñe bizniñ üçün duǾāǿ ķıl ( ) rabbiñ bizge beyān 
ķılur ol śıġırnıñ 

26.16 tüsi neydi tüs ikençiligin ( ) ĥażret-i mūsā eytdi ( ) düristlikde allahü teǾālā 
eytedür 

26.17 ( ) düristlikde ol śıġır śarı tüsdegi śıġırdur ( ) tüsi bik śāf śarıdur 
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26.18 ( ) körkemligi üçün ķaraġan ādemlerni şādlandurur śarı tüs köñlini 
şādlandurġanlıķı 

26.19 üçün de ĥażret-i Ǿalį śarı başmaķ kiygen kişiniñ ķayġusı az bolur degül 

(  

26.20 ) ( ) ĥażret-i mūsā ķavmi ĥażret-i mūsāġa yine de eytdiler bizniñ 
üçün rabbiñe duǾāǿ ķıl 

26.21 ( ) rabbiñ bizge ol śıġırnın nerse iķenligini beyān ķılur yaǾnį ol śıġır ķırda 
aşap yürüy turġan 

26.22 śıġır mı yā ki ħidmet ite turġan śıġırı mı benū isrāǿįl eger de allahü teǾālā śıġır 
boġazlaġız dip ķoşķuçda 

26.23 boġazlasalar idi özleri üçün yiñgil bolaçaķ idi özleri ķaŧılıķnı istegen śayın allahü teǾālā 

26.24 ķaŧılıķnı artdurdı şunıñ üçün de resūl eger kimde kim dįnde ķaŧılıķnı istese ol kişige 
allahü teǾālā dįniñ 

26.25 ķaŧı ve aġır ķılur didi ( ) düristlikde bu revişdegi śıġırlar bizde köp 
boluvı sebebli 

26.26 bu śıġır bizge bilimsiz ve şübheli boldı ( ) daħı düristlikde biz eger allahü 

teǾālā tilese ( ) 

26.27 boġazlavı maķśūd bolġan śıġırġa könülmiş bolurmız resūl ekrem eyte eger de benū 
isrāǿįl (inşaǿallah) 

26.28 diyü istiŝnāǿ ķılġan bolmasalar idi ķıyāmetge ķadar beyān ķılınmaġan bolur idi ( ) 
ĥażret-i 

 

I / 27 

 

27.1 mūsā ķavmine eytdi ( ) düristlikde allahü teǾālā eytedür ( ) düristlikde 
ol boġazlav birlen 

27.2 emr ķılınġan śıġır şunday śıġırdur ( ) bayuķġan bolmas ( ) yirni süredür 
idi ol źelūl 
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27.3 yaǾnį yirni sürüp yapuķġan ve bayuķġan bolmasun ( ) daħı iginlik śuġara 
turġan da bolmasun 

27.4 yaǾnį iginni śuġaruv sebebli yapuķġan ve bayuķġan bolmasun ĥāśıl śaban süre turġan ve 
iginni śuġara 

27.5 turġan yapuķ ve arıķ śıġır bolmasun boġazlav birlen emr ķılınġan śıġır şunday śıġırdur 

( ) ol 

27.6 śıġır Ǿayblerden selāmet bolsun ( ) śarılıķdan başķa tüs ķatuşķan bolmas ol 
śıġırda yaǾnį Ǿalāmetler 

27.7 bolmasun ( ) ĥażret-i mūsānıñ ķavmi eytdiler ĥāżir ĥaķnı kitürdiñ 
yaǾnį śıġırnıñ 

27.8 śıfatınıñ ĥaķįķatni bildürdiñ ( ) bes śıġırnı boġazladılar ( ) daħı yaķın 
bolmadılar 

27.9 ( ) emr ķılınġan nerselerni ķılurġa yaǾnį suǿāllerni ve Ǿilellenüvleri bitmeyinçe 
suhūlet birlen 

27.10 ķılmadılar belki mażbaŧar(?) ve Ǿāciz bolup ķına ķıldılar munday śıġırnıñ ŝemeni ķıymet 
bolġanlıġı üçün 

27.11 resūl ekrem eyte eger de benū isrāǿįl bir de śoraşmay ġına bir śıġırnı ötüp śoyġanlar 
bolsa yaraydur idi 

27.12 likin özlerine śorav sebebli ķaŧılıķ ķıldılar da allahü teǾālā alarġa ķaŧılıķ ķıldıdı (baķara 
iyesi) benū isrāǿįlde 

27.13 bir şeyħ śāliĥ bolġan anıñ özine cemāǾatine yaǾnį ata ve anasına izgülik ķıluvçı bir oġlı 
bolġan bu ķartnıñ 

27.14 bir buzavı bar iken ol buzavnı ormanġa itilgen hem eytken “ey rabbim oġlum üçün bu 
buzavnı saña 

27.15 vedįǾat ķılamun” diyü bu buzavnı şol yetįm bala birlen anası oŧlatup ösdürgendür bu 
buzav bik körkem 

27.16 ve simiz sıġır bolġan bu buzavnı benū isrāǿįl ķırķ yıl izlegen śoñında tirsi ŧolı altunġa 
śatup alġanlar 

27.17 (bu orunda bir şübhe bar allahü teǾālā benū isrāǿįlge evvel muŧlaķ śıġır boġazlav birlen 
emr ķıldı munıñ śoñında 

27.18 bu śıġır muķayyed bolup evrildi yaǾnį tüsi śıfatı birlen ve ħāś tüsde ve ħāś śıfatda boldı 
benū isrāǿįl muķayyed bolġan 
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27.19 śıġırnı boġazladılar bes allahü teǾālāniñ evvelgi emrine imtiŝāl tapılmay likin cevāb 
birürmiz bu taķyįdü’l-muŧlaķ 

27.20 bola ĥükm-i muŧlaķ baķaradan baķara-ı maħśūśage köçdi bes bu muŧlaķnı ķābl el-fiǾil 
nesħ bola ol dürist yā ki eytürmiz 

27.21 ħiŧāb mübhem bolġanlıķı üçün muŧlaķ śıġırnı da mütenāvil bes śıġırnı boġazlav ħiŧāb 
ĥükmi birlen taħśįśden 

27.22 ķabl-i vāķıǾa bolġanda ħiŧābķa imtiŝāl boladur idi şunıñ kibi taħśįśden śoñda ħiŧābķa 

imtiŝāl bola* (  

27.23 ) daħı isiñizge tüşürüñiz şol vaķtni öltürdiñiz siz bir nefsni (Ǿāmįl ismli ādemni) 

( ) 

27.24 bes ol maķtūl bolġan nefsniñ şāǿnında iħtilāf ķılışdıñız ve daǾvālaşdıñız 

( ) 

27.25 allahü teǾālā sizniñ yaşirgen nerseleriñizni çıġarġuçıdur. yaǾnį maķtūlniñ emrini allahü 
teǾālā bildürüvçidür 

27.26 ( ) bes eytdük biz alarġa maķtūlge đarb ķıluñız ( ) śıġırnıñ baǾżısı 
birle bes maķtūlge 

27.27 śıġırnıñ tili birle đarb ķıldılar yeise oñ buŧı birlen yeise ķuyruķ söyegi birlen bes maķtūl 
tirildi 

27.28 hem mini anam birlen bir toġan ķardeşlerimniñ oġılları öltürdi didi hem özi şol sözden 
śoñ meyyit 

27.29 bolup evrildi bu ibn-i Ǿammlarnı tutup ķıśāś üçün öltürdiler resūl ekremniñ 

(  

 

I / 28 

 

28.1 ) didügi bu ħuśūśdadur ( ) oşandaķ yaǾnį śāĥib el baķara 
bolġan ādemni tirgüzgen 

28.2 kibi allahü teǾālā ölüklerni de tirgüzür ķıyāmet küninde ( ) daħı 

sizge Ǿalāmetlerini körsetür (  
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28.3 ) sizniñ Ǿaķl birlen fikr ķılup bilüvüñiz üçün bes Ǿaķl birlen fikr ķılup ķarasañız 
Ǿaķl-ı muķteżāsınça 

28.4 Ǿamel ķılursız yaǾnį bu ölgen ādemni tirgüzürge küçi yitken źāt her bir ölgen ādemni 
tirgüzürge küçi 

28.5 yiter (allahü teǾālāniñ benū isrāǿįlge śıġır boġazlav birlen emr ķıluvında başķa ĥayvānnı 
boġazlav birlen emr ķılmavında 

28.6 ĥikmet şol çünki benū isrāǿįl buzavġa Ǿibādet ķıldılar bes alarnıñ maǾbūdlerin ĥaķāret 
ķıluv üçün 

28.7 hem śıġırnıñ maǾbūd bolurġa śalāĥiyyeti yoķlıġını bildürüv üçün śıġır boġazlav birlen 

emr ķıldı ( ) 

28.8 munıñ śoñında ey yehūdler sizniñ köñilleriñiz ķaraldı ( ) köñlimiñ 
neçkerüvine ve yomşaruvına delālet 

28.9 ķıla turġan āyetlerni mūsā (Ǿahm) kitürgen śoñında ( ) bes ķaŧılıķda ol 
köñiller taşlar 

28.10 kibidür ( ) yeise ķaralıķ yüzinden taşlardan da ķaŧıraķdur ( ) 
çünki 

28.11 taşlar cümlesinden bardur ( ) alardan yılġalar yarulup śu aġa 
turġanları 

28.12 ( ) daħı taşlar cümlesinden bardur ( ) yarulup da ( ) 
andan śoñ ol taşdan 

28.13 śu çıġa turġanları ( ) daħı taşlar cümlesinden bardur ( ) 
allahü teǾālāden 

28.14 ķorķuvdan taġ töpelerinden tüşe turġanları ( ) sizniñ işlegen 
nerseleriñizden 

28.15 allahü teǾālā ġāfil imes her işiñizni bilüp ŧurır, şulay bolsa allahü teǾālāden oyalta turġan 
işlerni 

28.16 ķılmañız! ( ) ey muĥammed hem śaĥābeler elle siz ümįd itesiz mi? 

( ) sizge alarnıñ 

28.17 įmān kitürüvlerni ( ) ve taĥķįķ alardan yaǾnį mįkātde 
mūsā Ǿahm birlen 
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28.18 birge bolġan ādemlerden bir ŧāǿife allahü teǾālāniñ sözini işitür boldılar ( ) 
munıñ śoñında allahü 

28.19 teǾālāni sözini özgertür boldılar niteki resūl allahniñ śıfatını hem recm āyetini 
özgertkenler idi 

28.20 ( ) allahü teǾālāniñ sözini Ǿaķlleri ile bilgenleri śoñında yaǾnį şübhesiz 
allahü teǾālāniñ 

28.21 sözi ikenni ( ) ĥālbūkim alar özleriniñ yalġançı ve iftirāçı ikenliklerini 
bilürler 

28.22 ( ) her ķayçan resūl allah zamānındaġı yahūdlerniñ münāfıķları 
įmān kitürgen ādemlerge 

28.23 yolıķsalar ( ) biz įmān kitürdük dip eytürler ( ) ķayçan 
münāfıķ bolmaġan 

28.24 yahūdlerniñ baǾżısı avlaķ da bolsa münāfıķ bolġan baǾżısı birle yaǾnį ķaytsa ( ) 
yahūdlerniñ münāfıķ 

28.25 bolmaġan reǿįsleri münāfıķ bolġanlarına eytürler ( ) eyā 
allahü teǾālā sizniñ 

28.26 üzeriñizge açķan nerse birlen yaǾnį tevrātda beyān ķılınġan muĥammed śalǾamnıñ śıfatı 
birlen muĥammed śalǾamnıñ 

28.27 śaĥābelerine söyleşesiz mi siz ( ) muĥammed śalǾamnıñ 
śaĥābeleriniñ delįl ķoymaķlıķları 

28.28 üçün allahü teǾālānı kitābında bizge indürgen nerse birlen yaǾnį muĥammed śalǾamnıñ 
śaĥābeleri eytürler tevrātda 

 

I / 29 

 

29.1 muĥammed śalǾamnıñ peyġamberligi źikr ķılınġan bolġan ni üçün įmān kitürmeysiz 
diyü * bir vaktde medįne ehline 

29.2 yehūdler eytkenler resūl allahġa iyerüv ĥaķında müşāvere vaķtinde muĥammed 
śalǾamge įmān kitürüñiz ol ĥaķķ  peyġamber 

29.3 diyü munıñ śoñında birisi ikinçisine şelte ķılġanları üçün muĥammed śalǾamnıñ 
śaĥābelerine bu sözni 
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29.4 söyleysiz mine bu söziñiz birlen öziñizni ilzām ķılurlar digenler ( ) eyā 
bilmeysiz mi allahü teǾālā 

29.5 tevrātda indürgen nerseni aśĥāb-ı muĥammed śalǾamge eytüvniń żararıñızġa delįl 
idügini yaǾnį alar eytürler 

29.6 öziñiz ĥaķķ peyġamber boluvı birlen iǾtirāf ķılasız alay bolġaç ni üçün įmān 

kitürmeysiz diyü (  

29.7 ) eyā yehūdler bilmeyler mi ( ) düristlikde allahü teǾālā biledür 

( ) yehūdlerniñ yaşrın ķılġan 

29.8 nerselerin ( ) daħı yehūdlerniñ āşikāre ķılġan nerselerini ( ) daħı 
yehūdler cümlesinden bar 

29.9 ümmįler ( ) ol ümmįler kitābnı (tevrātnı) bilmesler ( ) meger 
Ǿālemlerinden işitken 

29.10 yalġanlarını ġına bilürler yaǾnį Ǿālimleriniñ özlerinden çıġarup yazġan türli ve yalġan 
sözlerni gine işitüp 

29.11 bilürler bu āyetde istiŝnāǿ-ı münķaŧiǾ bola ( ) daħı imes ol ümmįler ( ) 
meger gümānġına ķılurlar yaķına 

29.12 bilmesler ( ) bes ni helāketdür ve Ǿaźābdur şunday yehūdlerge 
alar özgertilgen 

29.13 kitābnı yazarlar ( ) öz ķolları birlen ( ) munıñ śoñında bu 
kitāb allahü teǾālā 

29.14 ĥużūrından indürilgendür diyürler ( ) bu ŧarįķ yalġan eytüvleriniñ 
sebebi yazġan 

29.15 nerseleri birlen az ŝemenni yaǾnį az ġına dünyā Ǿavzını almaşduruv üçün (ŝemen-i ķalįl, 
allahnıñ kelāmına ķaraġanda 

29.16 yoķġa śanala turġan aķçe dimek az ŝemenden murād baǾżılar oylaġança śom ĥesābı az 
digen söz tügil belki 

29.17 bütün dünyā ŝemeni de az ismindedür. ( ) bes özgertüp yazġuçılarġa ni helāket 

ve Ǿaźābdur (  
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29.18 ) ķolları yazġan nerselerden yaǾnį özgertüv üçün ( ) daħı ni helāket ve 
Ǿaźābdur 

29.19 ( ) kesb ķılġan nerselerinden yaǾnį rüşvetlerden ( ) daħı yehūdler 

eytdiler (  

29.20 ) bizlerni oŧ tutmaz yaǾnį bizge oŧ irişmes ( ) barı śanalmış künler 
gine 

29.21 tutar yaǾnį buzavġa Ǿibādet ķılġan künler ķadarı ķırķ kün gine Ǿaźāb bolur didiler 
(ĥażret-i mücāhid eyte 

29.22 yehūdler eytelerdi dünyānıñ müddeti yidi miñ yıl her bir miñ yıl ornına bir kün Ǿaźāb 
ķılınamız bes bizniñ Ǿaźāb 

29.23 ķılınuvımıznıñ müddeti yidi kün gine bola diyü ( ) eyt sin ey muĥammed (śalǾam) 

yehūdlerge (  

29.24 ) eyā siz allahü teǾālā ĥużūrında vaǾde aldıñız mı? bu miķdār ġana Ǿaźāb 

ķılınuvġa ( ) eger 

29.25 allahü teǾālā ĥużūrında vaǾde alġan bolsañız elbette allahü teǾālā vaǾdesine ħilāflıķ 

ķılmas (  

29.26 ) yeise allahü teǾālāge öziñizden gine eytesiz mi? bilmegen nersegizni 

( ) yoķ iş siz eytkençe tügil 

29.27 belki sizni oŧ meñgü tutar ( ) digende  śoñındaġı nerseni iŝbāt 

( ) 

29.28 bir kişi yavızlıķnı kesb itse ( ) hem ol kişini ħaŧālıķları çulġap alsa 

( ) bes 

 

I / 30 

 

30.1 bu śıfatlı kişiler ( ) oŧ iyeleridür ( ) hem ol śıfatlı 
kişiler oŧda 
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30.2 (tamuġda) meñgü ķalġuçılardur ( ) daħı şunday ādemler ( ) įmān kitürdiler 

( ) 

30.3 daħı izgü işler ķıldılar ( ) bu śıfatlı ādemler ucmaħ iyeleridür 

( ) bu śıfatlı 

30.4 ādemler ucmaħda meñgü ķalġuçılardur ( ) daħı şol vaķtni isiñizge tüşiriñiz 

alduķ biz tevrātda (  

30.5 ) yaǾķūb Ǿahmnıñ balalarınıñ Ǿahdlerini ( ) daħı eytdük biz 
isrāǿįl balalarına 

30.6 Ǿibādet ķılmañız barı allahü teǾālāge gine Ǿibādet ķıluñız diyü bu orunda aħbār-ı nehy 

maǾnāsında ( ) ata 

30.7 ve analarıñızġa izgülik ķılmaķ birle izgülik ķıluġuz dip eytdük ( ) daħı 
yaķtılıķ iyesi ķardeşler 

30.8 iñizge izgülik ķıluġuz dip eytdük ( ) daħı yetįmlerge hem 
miskinlerge izgülik ķıluġuz 

30.9 dip eytdük ( ) daħı ādemlerge körkem sözni eytüñiz diyü eytdük yaǾnį 
izgü iş birlen 

30.10 buyurup ve yavız işden ŧıyuv muĥammed śalǾam ĥaķında rastlıķ kibi ( ) 
daħı namāz oķuñız dip eytdük 

30.11 ( ) daħı zekātnı biriñiz dip eytdük ( ) munıñ śoñında siz Ǿahdge 
vefā ķıluvdan baş tartdıñız 

30.12 ( ) meger sizlerden az ġına kişi baş tartmadı yaǾnį müselmān bolġanlarġa 

( ) 

30.13 ĥālbūkim siz Ǿahdge vefā ķıluvdan aǾrāż ķıluvçılarsız ( ) daħı şol vaķtni 
isiñizge 

30.14 tüşiriñiz biz sizniñ yaǾnį isrāǿįl balalarınıñ Ǿahdlerin alduķ ( ) eytdük 
biz 

30.15 baǾżıñıznı baǾżıñız öltürüv sebebli ķanlaruñıznı aġızmassız yaǾnį aġızmañız diyü bu 
orunda hem aħbār-ı nehy 
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30.16 maǾnāsında ( ) daħı özleriñizni yaǾnį baǾżıñız baǾżıñıznı çıġarmañız 

( ) 

30.17 yurŧlarıñızdan ( ) munıñ śoñında Ǿahd birlen iķrār ķıldıñız yaǾnį mįŝāķnı ķabūl 
ķıldıñız 

30.18 ( ) ĥālbūkim siz öziñizge şāhidlersiz yeise ey yehūdlersiz 
ötkendegilerigizniñ Ǿahd birlen 

30.19 iķrārına şāhidlarsız ( ) munıñ śoñında siz ( ) siz şonday 
yehūdlersiz 

30.20 özlerigizni öltüresiz yaǾnį baǾżıñız baǾżıñıznı öltüresiz kişi öltürüv ķıśāś üçün 
öltürüvçiniñ özin 

30.21 öltürüvge sebeb bolġanġa köre allahü teǾālā kişi öltürüvni özin özi öltürüv dip taǾbįr 

itdük ( ) 

30.22 daħı çıġarasız ( ) öziñizden bolġan bir ŧaǿifeni ( ) yurŧlarından 

( ) 

30.23 alar üzerine yardem birişkeniñiz ĥālde ( ) günāh ve žulm birlen 

( ) ve eger 

30.24 sizge esįrler kilse ( ) ol esįrlerni māl birlen fidyelersiz yaǾnį māl birlen śatup 
alursız 

30.25 yaǾnį ķutķarırsız ( ) ammā alarnı yaǾnį ol ŧāǿifeni yurtlarından 
çıġarmaķ sizniñ 

30.26 üzeriñizge ĥarām idi ( ) eyā siz kitāb (tevrāt)nıñ baǾżısına 
yaǾnį 

30.27 fedāġa įmān kitürüp de ( ) daħı baǾżısını inkār itesiz mi? yaǾnį cihādnıñ 
ĥarām 

30.28 boluvını daħı çıġaruvnı ķoyuvnı hem yardemni ķoyuvnı ( ) 
sizlerden oşbu işni 
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I / 31 

 

31.1 ķıluvçılarnıñ cezāsı imes yaǾnį kitābnıñ baǾżısına įmān kitürüp baǾżısını inkār 

ķıluvçılarnıñ (  

31.2 ) meger ol kişige cezāǿ bolur dünyā tirükliginde rüsvālıķ 

( ) indi ķıyāmet 

31.3 küninde ( ) Ǿaźābnıñ ķaŧıraġına ķaytarılmış bolurlar alar 

( ) 

31.4 allahü teǾālā sizniñ işlegen nerseleriñizden ġāfil tügildür ( ) bular şonday 
kişilerdür 

31.5 ( ) dünyā tirükligini almaşdurdılar ( ) āħiret birlen yaǾnį 
dünyānı āħiret 

31.6 üzerine iħtiyār ķıldılar ( ) şol sebebden bu kişilerden Ǿaźābnı ciñil 
itilmes 

31.7 ( ) hem de bu kişiler yardem de birilmiş bolmaslar 

( ) ve taĥķįķ 

31.8 mūsā Ǿahmge kitāb (tevrāt) birdük ( ) daħı mūsā Ǿahm śoñından ibertdük 

biz ( ) 

31.9 resūllerni yaǾnį mūsā Ǿahm śoñından birisiniñ izine birisin iyertüp resūller yiberdük 
yaǾnį yūşaǾ 

31.10 eşmoyil şemǾūn dāvud süleymān şaǾyā ermiyā Ǿuzeyr ĥazķıl ilyās elyasaǾ Ǿaleyhi’s-

selām kibiler (  

31.11 ) daħı meryem oġlı ĥażret-i Ǿįsāġa žāhir muǾcizeler birdük 
ölüklerni tirgüzmek 

31.12 analarından közsiz ŧoġanlarnı közli itmek ala tenlilerni selāmetlendürmek kibi (fāǿide) 
Ǿįsā Ǿibrįçe 



 175 

31.13 ( ) digen söz meryem  digen söz ( ) daħı Ǿįsā 
(Ǿahm)nı muķaddes bolġan 

31.14 rūĥ (cebrāǿįl Ǿahm) birlen ķuvvetledük ( ) ey yehūdler eyā ķayu ġına zamān 
kilse sizge 

31.15 ( ) ilçi bolġan peyġamber ( ) nefsiñiz arzu ķılmaġan ve 
yaraŧmaġan nerse birlen 

31.16 yaǾnį ĥaķlıķ birlen kilse ( ) şol resūlge iyerüvden tekebbürlik ķıldıñız mu ve 
įmān kitürüvden 

31.17 baş tartdıñız mu yaǾnį ŧarįķ ķıluv tiyüş bolmay ( ) indi resūllerden bir 
ŧāǿifeni yalġanġa 

31.18 śaydıñız (Ǿįsā ve muĥammed Ǿahm) ler kibi ( ) ve bir ŧāǿifesini öltürür 
boldıñız zekeriyyā ve yaĥyā (Ǿahm)ler 

31.19 kibi ( ) yehūdler peyġamberlerine ħorlap eytdiler ( ) bizniñ 
köñillerimiz perdelengendür siniñ 

31.20 eytken söziñni añlamaymız ( ) allahü teǾālā eyte yoķ köñilleri perdeli tügil 
likin allah (teǾālā) 

31.21 yehūdlerge laǾnet ķıldı ( ) küfrleri sebebli ( ) bes az ġına įmān 
kitürüv birlen įmān 

31.22 kitürürler ( ) daħı yehūdlerge allahü teǾālā ĥużūrından kitāb 
(ķurān) kilgen 

31.23 zamānda ( ) ol ķurān yehūdler birlen birge bolġan nerseni (tevrātnı) 
taśdįķ ķıluvçı 

31.24 ve rastlavçıdur ( ) daħı yehūdler ķurān kilmesden burun boldılar 

(  

31.25 ) kāfir yaǾnį müşrik bolġan ādemlerniñ żararı üzerine yardem ister boldılar ve 
eytür boldılar 
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31.26 ( ) diyü yaǾnį ey allah tevrātda śıfatı 
beyān itilgen āħir 

31.27 zamān peyġamberi ilen bizlerge yardem bir maǾnāsında ( ) bes 
yehūdlerniñ tanuġan nerseleri 

31.28 (yaǾnį muĥammed śalǾam) yehūdlerge kilgey zamānda ( ) śıfatnı tanuġan 
źātlarını inkār itdiler (yaǾnį 

 

I / 32 

 

32.1 yehūdler muĥammed (śalǾam)nıñ tevrātda śıfatın ve āħir zamān peyġamberi idügini 
bildiler likin resūl allah peyġamber 

32.2 bolġannıñ śoñında ĥased ve Ǿadāvet üçün peyġamberligini inkār itdiler 

( ) bes allahü 

32.3 teǾālāniñ laǾneti kāfirler üzerine bolġay idi ( ) ni yamandur şol 
nerse anıñ birle 

32.4 özleriniñ ülüşlerin almaşdurdılar yaǾnį ol nerse berāberinde üzleriniñ āħiretden bolaçaķ 
ülüşlerin 

32.5 śatdılar bu orunda iştirāǿ-ı beyǾ maǾnāsında ( ) ol yamān nerse allahü 
teǾālā indürgen nerseni 

32.6 (ķurānnı) inkār ķıluvlarıdur yaǾnį nefsleriniñ ülüşlerin küfr berāberinde śatdılar bu söz 
maĥśūś-ı bi-elźem 

32.7 bola ( ) allahü teǾālāniñ indürüvine ĥased üçün śatdılar ( ) 
öziniñ fażlından 

32.8 yaǾnį vaĥyden ( ) ķullarından tilegen bendesi (muĥammed 
Ǿahm) üzerine indürüvine 

32.9 ( ) bes bolar açuv üzerine açuv birlen ķaytdılar evvelgi açuv 
almaşdurıp tevrātnı 

32.10 żāǿiǾ itüvleri ikinçi açuv resūl allahnıñ peyġamberligin inkār ķıluvları 

( ) daħı kāfirler 
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32.11 üçün bolġuçıdur ħorlaġuçı Ǿaźāb ( ) her ķayçan ol 
yehūdlerge allahü teǾālā 

32.12 indürgen nerselerge įmān kitürüñiz diyülse ( ) özimizge iñdürülgen 
nerse üzerine 

32.13 įmān kitüremiz yaǾnį tevrātke ( ) ĥālbūkim tevrātdan başķanı inkār ķılalar 
yaǾnį ķurānnı 

32.14 ( ) ammā ol ķurān yehūdler birlen birge bolġan nerseni (tevrātnı) 
taśdįķ ķıluvçı 

32.15 ĥakk bolġan nersedür. ( ) eyt sin ey muĥammed yehūdlerge 

( ) alay bolġaç ni üçün 

32.15 allahü teǾālāniñ muĥammed Ǿamdan ilk bolġan peyġamberlerin öltüresiz yaǾnį tevrātke 

ışanġaç ( ) 

32.16 eger de tevrātge įmān kitürüvçilerden bolsañız yaǾnį öziñiz tevrātge įmān kitürgenligini 
daǾvā 

32.17 ķılasız ĥālbūkim tevrāt sizni peyġamberlerni öltürüvden ŧıydı bes peyġamberlerni 
öltürüñiz tevrātge įmān 

32.18 kitürmegenligiñizge delālet ķıladur (yehūdlerniñ beytü’l-muķaddesde bir künde üç yüz 
peyġamberni öltürüvlerni rivāyet 

32.19 ķılınġan)( ) ve taĥķįķ mūsā (Ǿahm) sizge žāhir bolġan 
muǾicizeni kitürdi yaǾnį 

32.20 toķız türli muǾcizeni kitürdi beyānı kilür ( ) munıñ śoñında mūsā 
(Ǿahm) ŧūr ŧaġına 

32.21 mįķātke kitkenden śoñ buzavnı teñir tutdıñız ( ) ĥālbūkim siz buzavnı 
maǾbūd ŧutuvuñız sebebli žālimlersiz 

32.22 çünki Ǿibādetni tiyüşli ornından başķa orunda ķıldıñız ( ) şol vaķtni 
isiñįzge tüşürüñiz ey 

32.23 isrāǿįl balaları biz sizniñ Ǿahdiñizni alduķ tevrātda bolġan nerse birlen Ǿamel ķıluv 

üzerine (  
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32.24 ) daħı sizniñ üstüñizde ŧūr taġını köterdük yaǾnį tevrātnı ķabūl itüvden baş 
tartduķuñız vaķtde 

32.25 ( ) daħı sizge eytdük biz sizge birgen nerseni (tevrātnı) ķuvvet birlen 

ŧutuñız ( ) 

32.26 daħı biz sizge birgen tevrātda emr ķılınġan nerselerni ķabūl itüp işitiñiz diyü 

( ) benū 

32.27 isrāǿįl eytdiler sözügüzni işitdük ve ķoşķan işiñe günāhlı bolduķ yaǾnį boy śunmaduķ 
diyü yaǾnį allahü 

32.28 teǾālā ķabūl itüv işitüvi birlen işitüvüñiz diyü emr ķılġan idi benū isrāǿįl semāǾ ķabūl 
birlen işitmediler 

 

I / 33 

 

33.1 şunıñ üçün Ǿāśį boldılar ( ) daħı kiritilmiş ve ķatışdurulmış boldı 

( ) benū 

33.2 isrāǿįlniñ köñillerine buzav baĥŝini ( ) küfrleri sebebli ( ) eyt sin ey 
muĥammed benū isrāǿįlge 

33.3 ( ) ni yaman nersedür, şol nerse, ol nerse birlen sizge tevrātke 
įmānıñız buyurur 

33.4 çünki tevrātda buzavġa Ǿibādet yoķ ( ) eger siz įmān kitürüvçi birilseñiz 
tevrātke 

33.5 buzavġa Ǿibādet birlen emrni benū isrāǿįlniñ įmānñı benū isrāǿįlge iżāfe ķıluv teheķķüm 
ħorlav ġına boladur ĥażret-i 

33.6 şuǾayyib ķavminiñ ĥažret-i şuǾayyibke ( ) digen sözleri ĥāśıl maǾnāsı 
sizniñ atalarıñız tevrātke įmān 

33.7 kitürüvçiler tügil çünki tevrātke įmān buzavġa Ǿibādet birlen emr ķılmay hem siz öziñiz 
de tevrātke įmān 

33.8 kitürüvçiler tügil çünki siz muĥammed śalǾamnı yalġanġa tutasız tevrātke įmān 
muĥammed śalǾamnı yalġanġa 
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33.9 tutuv birlen emr ķılmay ( ) eyt sin ey muĥammed benū isrāǿįlge 

(  

33.10 ) eger de allahü teǾālā ķāşında āħiret yurŧı (cennet) sizge gine ataķlanġan bolsa 

( ) 

33.11 sizden başķa ādemlerni ķaldurup yaǾnį yehūdler ucmaħge yehūdler gine kire başķa 
ādemler kirmey diyü oyladılar 

33.12 eger de siz zeǾam ķılınġança ucmaħ yehūdlerge gine ħāś bolsa ( ) indi 
ölümni arzu ķılıñız 

33.13 ( ) eger bu söziñizde rast bolsañız çünki bir kişi öziniñ cennet ehlinden 
boluvını 

33.14 şiksiz bilse elbette cennetke tiz barırġa aşıġur  ölümden aślā ķorķmas belki ölümni 
ķadrli ķonaķ 

33.15 kütken kibi küter niteki dünyāda cennet birlen süyünç birilgen on śaĥābeden her birisi 
ölümni arzu 

33.16 ķıldılar ( ) ammā yehūdler meñgü ölümni arzu ķılmaslar ve istemesler 

( ) 

33.17 ķolları ilk ķılġan nerse sebebli yaǾnį küfrlerini hem otķa kirüvlerini tiyüş ite turġan 
nerseler 

33.18 sebebli, meŝelā muĥammed Ǿahmnıñ peyġamberlikini her ķurānnı inkār ķıluvları hem 
tevrātnı özgertüvleri kibi 

33.19 fāǿide selāmet bolup Ǿamel itüvçi ķul insānge muĥtass bolup hem insanıñ ķudreti 
Ǿumūmiyesine ķural bolup 

33.20 insannıñ fāǿideleriniñ köpregi ķol vāsıŧası birlen bolġanlıķı üçün nefsden ķol birlen 
taǾbįr 

33.21 ķılındı hem ķudretden de ķol birlen taǾbįr ķılına (eger eytseñ ölümni arzu ķıluv ķalb 
Ǿameli ķalb Ǿameline 

33.22 hiç kim tüşine almay bes niçük yehūdlerniñ ölümni arzu ķılmavların resūl allah bilgen 
diyü cevābda 

33.23 eytürmiz temennį ķılup Ǿameli tügil belki til Ǿameli ( ) allahü teǾālā 
žālimlerni bilgüçidür 
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33.24 bu sözde yehūdlerge ķorķıtuv bar ( ) ey muĥammed sin ol 
yehūdlerni 

33.25 dünyā tüzüklügine ādemlerniñ iñ ĥarįś hem ķavmsızraķı taparsun ( ) 
hem ķıyāmet boluvnı 

33.26 inkār itüvçi müşriklerden de ĥarįśraķ taparsun yaǾnį ķıyāmetni inkār itüvçi müşrikler 
āħiret tirükligi 

33.27 yoķ dip yalġız dünyā tirükligini bildükleri üçün alarnıñ dünyā tirükligine ĥırślıķları bik 
ķaŧı 

33.28 ammā yehūdlerniñ dünyā tirükligine ĥırślıķı müşriklerden de ķaŧıraķ bes bu sözde 
yehūdlerge uluġ tevbįħ bola 

33.29 ( ) ol müşriklerniñ baǾżısı öziniñ miñ yıl Ǿömr ile 
Ǿömrlenmegini arzu 

 

I / 34 

 

34.1 ķılur ( ) maśdariyyedür ( ) uzun Ǿömr sürmekligi ol 
kişini 

34.2 oŧ Ǿaźābından yıraķ ķıluvçı ħalāś ķıluvçı imes ( ) allahü teǾālā ol 
yehūdlerniñ 

34.3 yaǾnį işlegen işlerni bilgüçidür hem de anıñ berāberinde cezāǿ birgüçidür žuryā oġlı 
Ǿabdu’l-lah 

34.4 resūl allahdan feriştelerden vaĥy birlen saña kim kile diyü śoradı resūl allah cebrāǿįl 
(Ǿahm) 

34.5 didi yehūdler ey Ǿabdu’l-lah cebrāǿįl bizniñ düşmānımız ol Ǿaźāb birlen kile eger de 
vaĥy birlen mįkāǿįl 

34.6 kilse įmān kitürür idük ol yaħşılıķ kitüre didiler allahü teǾālā şunıñ ĥaķında źikr 
ķılınaçaķ āyetni iñdürdi 

34.7 ( ) eyt sin ey muĥammed yehūdlerge ( ) bir kişi cebrāǿįlge düşmān 
bolsa bes açuvundan 

34.8 helāk bolsun ( ) çünki ol cebrāǿįl Ǿahm ķurānnı ey muĥammed siniñ 
köñliñ 
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34.9 üzerine indürdi ( ) allahü teǾālāniñ iźni ve emri birlen ( ) öziniñ 
aldında 

34.10 bolġan nerselerni (yaǾnį kütb-i semāviyeni) rastlaġuçı ol ķurān 

( ) daħı 

34.11 müǿminlerni azġunlıķdan köndürgüçi ve ucmaħ birlen süyünç bolġan ĥālde indürdi 

(  

34.12 ) bir kişi allahġa, hem feriştelerine hem resūllerine hem de 
cebrāǿįl ile mįkāǿįl 

34.13 ge düşmān bolsa indi allah tebārik ve teǾālāniñ feriştelerni źikr ķılġannıñ śoñında 
ķaytadan cebrāǿįl 

34.14 birlen mįkāǿįl Ǿahmlarnı eytüvi cebrāǿįl birlen mįkāǿįl gūya feriştelerden ikinçi cins 
ikençilikge 

34.15 tenbiye üçün çünki vaśfda teġayyürni źātda teġayyür menziline  tenzįl ķılına 

( ) çünki 

34.16 allahü teǾālā kāfirlerge düşmāndur ( ) taĥķįķ ey 
muĥammed saña indürdük biz žāhir 

34.17 bolġan āyetlerni śuryā oġlı ǾabduǾllāhnıñ resūlallāhġa bizge hiç nerse kitürmediñ digen 

sözini redd (  

34.18 ) ol āyetlerni inkār itmes barı kāmil yavızlar ġına inkār iter 

( ) 

34.19 āyetlerni inkār ķıldılarsa daħı her zamān peyġamberge įmān üzerine Ǿahd birlen allahü 
teǾālāge Ǿahd ķılsalar 

34.20 ( ) ol Ǿahdni yehūdlerden bir ŧāǿife taşlar ve bozar boldılar 

( ) 

34.21 belki yehūdlerniñ köpisi tevrātke įmān kitürüvçi imesler (ĥāśıl maǾnāsı) ķurān āyetlerini 
inkār 

34.22 ķılmas meger yavızlar ġına inkār ķılur daħı köp mertebe Ǿahdlerini bozġan ādemler 
inkār ķılurlar 

34.23 ( ) ol yehūdlerge allahü teǾālā ŧarafından alarnıñ 
ķollarında 
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34.24 bolġan tevrātnı allahü teǾālāden boluvın rastlap kilüvçi resūl kilse 

(  

34.25 ) kitāb-ı tevrāt birilgen ādemlerden bir ŧāǿifesi allahü teǾālāniñ kitābında taşlar 

boldılar ( ) 

34.26 arķaları ŧışına yaǾnį tevrāt birlen Ǿamel itmediler yaǾnį kāfirler resūl allahnı inkār 
itüvleri sebebli 

34.27 tevrātnı inkār itüvçiler ve arŧķa taşlaġuçı bolalar ( ) eytürsün yehūdler 
tevrātnıñ allahü  

34.28 teǾālāniñ kitābı idügini bilmeyler dip ( ) daħı yehūdler iyerdiler allahü teǾālāniñ 
kitābını ķoyġan 

34.29 śonında ( ) şeyŧānlar okuy turġan nersege ( ) süleymān 
Ǿahmnıñ 

 

I / 35 

 

35.1 nıñ3 Ǿahdi üzerinde yaǾnį siĥr kitāblarına iyerdiler yehūdler öz aralarında söylediler 
ķaraġız muĥammed śalǾamge 

35.2 peyġamberler arasında süleymān Ǿahmnı źikr ķıla ve ĥalānki süleymān bir siĥrçi diyü 
allahü teǾālā süleymān Ǿahmnı 

35.3 pāklap yehūdlerni redd ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) süleymān 
hiç de 

35.4 kāfir bolmadı yaǾnį siĥr işni işlemedi ( ) barı şeyŧānlar kāfir 

35.5 boldılar siĥr işin işlev sebebli ( ) ādemlerge siĥr üyretkenleri ĥālde 
kāfir boldılar 

35.6 ( ) daħı bābil şehrinde iki mülkge indürülgen nerselerni 
yaǾnį siĥrni 

3 Burada yer alan ilgi hali eki olan “–niñ” fazladan yazılmış olmalı. 
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35.7 üyretkenleri ĥālde bābil sevād-ı Ǿıraķda bir şehrniñ ismi ( ) ol 
mülklerniñ ismleri 

35.8 birisi hārūt ikinçisi mārūtdur (fāǿide) hārūt birlen mārūt iki ferişte allahü teǾālā alarnı 
ādemlerge 

35.9 siĥr üyretüv üçün bābil şehrine indürdi ādemlerni imtiĥān üçün (ammā hārūt birlen 
mārūt iki 

35.10 ādem bolup nefs arzularına maġlūb boluvları sebebli zühre ismli ħatunnıñ nāmūsına 
tiyüp ol 

35.11 yükli bolġaç küfr iş ķıldılar zühre alardın üyrengen siĥr ķuvveti ilen kökge aşdı digen 

35.12 sözler bar da yehūdler iftirāsı ve muħteriǾleridür) hārūt birlen mārūtda Ǿilmiyyet ve 
Ǿaceme/hecme sebebleri bolduķı 

35.13 üçün ġayr-ı münśariflerdür (siĥr ĥaķında ebū el manśūr el -maturidį eyte siĥr muŧlaķ 
küfr dip ĥükm itmek 

35.14 ħaŧāǿ belki siĥrniñ ĥaķįķatni tikşirüv tiyüş eger de siĥrde įmānnıñ şarŧına lāzım bolġan 
nerseni redd 

35.15 bolsa küfr vālā küfr tügildi hem siĥr Ǿilmini işlegen kişiniñ tevbesi maķbūl tügil digen 
sözde 

35.16 ħaŧāǿ çünki firǾavun sāĥirleriniñ tevbesi maķbūl bolġan ( ) daħı hārūt 
birlen mārūt 

35.17 hiç kimge siĥr üyretmesler ( ) siĥr üyretürge tilegen ādemge naśįĥat ķılup 
eytkenlerine ķadar 

35.18 ( ) budur başķa tügildür biz fitnemiz yaǾnį allahü teǾālā bizni ādemlerni 
imtiĥān üçün yiberdi 

35.19 kimde kim siĥr üyrense  kāfir bola kim de kim üyrenmese müǿmin bola diyü ( ) 
bes siĥr üyrenüv sebebli kāfir bolmas 

35.20 diyü eytürler ( ) bes hārūt birlen mārūtdan üyrenürler 

( ) 

35.21 ol siĥr birle ir ile ħatun arasını ayurur ķadrli siĥrni üyrenürler yaǾnį ir birlen ħatunnıñ 
birisini 

35.22 hārūt ile mārūt: bizniñ ĥafś rivāyetinde melekeyn lāmnıñ fetĥasıyla oķulsa da, başķa 
ķarılardan melekeyn 
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35.23 lāmnıñ kesresiyle oķuvçılar bar, lāmnıñ kesresiyle oķulġanda bu iki mülk - yaǾnį iki 
pādişāh bolalar 

35.24 bābil şehrinde nemrūd tuvġan yirde) bolġanlar, nitek ķurānda ŧālūt ile cālūt ismli iki 
bahādur kimseni 

35.25 yād itilgen, bu ismlerde şol ŧālūt ismleri veznlerinde (fāǾūl) veznindedür, hārūt ile mārūt 

35.26 baǾżı ķarılar oķuvı üzere “Ǿalāl’l-melikeyn“ bābiliñ iki pādişāhlarına bildürülgen siĥr, ol 
pādişāh 

35.27 lardan birisi hārūt birisi mārūt ismlidür. bular ĥaķįm bolup, ādemįler tüşinmey turġan, 
alar fehm 

35.28 ite almay turġan sırlı işler ķılġanlardur. ni nerseniñ sebebi ĥaķįķati maǾlūm bolmasa anı 
siĥr diyler. yoķsa 

35.29 bizniñ iǾtiķādımızda ferişteler uluġ hem kiçik günāhlardan pāklardur. zühreǾ ile 
feriştelerni zinā itdiler 

35.30 digenge ķaraġanda, baǾżı ķarılarça melekeyn oķuv tiyüşdür. bulay oķuv ķurānġa 
muħālif tügil resm-i ħaŧŧ hem 

35.31 śıyduradur. ammā feriştelerniñ ( ) śıfatları, ķurānda źikr itilgen melekeyn 
fetĥa ile oķulsa ol 

35.32 āyetke ķarşu boladur. tefsįr ķađı ile śafvetü’l-Ǿirfān ismli tefsįrlerde işāret bardur. 

 

I / 36 

 

36.1 ikinçisine düşmān ķılurluķ ķadar siĥr üyretürler ( ) daħı siĥrçiler siĥr 
sebebli žarar 

36.2 itüvçiler tügillerdür ( ) hiç bir kişige ( ) meger  allahnıñ iźni ve tilevi 
birlen gine żarar 

36.3 iterler ( ) daħı siĥr üyrenüvçiler üyrenirler özlerine żarar ite turġan 
nerseni 

36.4 yaǾnį siĥrni ( ) daħı ol nerse  (siĥr) özlerine fāǿide birmes ( ) allahü 
teǾālā 

36.5 ķasem ķılup eyte taĥķįķ yehūdler bildiler ( ) şeyŧānlar oķuy turġan siĥrni 
allahü teǾālāniñ 
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36.6 kitāb birlen almaşdurġan kişini ( ) yoķdur ol kişige ( )  āħiretde ( ) 
ülüşden 

36.7 ( ) daħı şol nerseni yaǾnį siĥr hem küfr yavız boldı ( ) ol nerse 
berāberinde özleriniñ 

36.8 āħiretdegi ülüşlerini śatdılar ( ) eger bu işleriniñ ķabāĥatligini bilseler hem 
bilüvleri 

36.9 boyınça Ǿamel ķılsalar ( ) ve eger yehūdler ķurānġa daħı muĥammed 
Ǿahmge įmān kitürseler idi 

36.10 ( ) daħı allahü teǾālāniñ Ǿaźābından ķorķsalar idi ( ) elbette allahü 
teǾālā ĥużūrından 

36.11 bolġan ŝevāb ( ) izgürekdür āħiretdegi ülüşlerin küfr hem siĥr berāberine śatuvlardan 

( ) 

36.12 eger allahü teǾālāniñ ŝevābınıñ özleriniñ ķılġan işlerinden izgürek ikenin bilseler 

(  

36.13 ) ey andalayın įmāñ kitürgen ādemler ( ) peyġamberge rāǾnā dip 
eytmeñiz (müselmānlar 

36.14 evvelde resūl allahġa rāǾnā digenler yaǾnį resūl allah Ǿilmden bir söz söylese yā resūl 
allah bizge aķran 

36.15 raķ ve uzunraķ söyle biz söylegen nerseñni yaħşıraķ fehm ķılurmız diyü bu sözni 
müselmānlardan 

36.16 yehūdler işitkenler yehūdler arasında rāǾnā digen söz sögüv ornında eytile turġan söz 
iken (aĥmaķ 

36.17 maǾnāsında ) şundan śoñ yehūdler resūl allahġa rāǾnā dip eytkenler hem aralarında 
söyleyler iken biz muĥammed 

36.18 śalǾamnı sögemiz ol bilmey diyü şundan śoñ allahü teǾālā müselmānlarnı “rāǾnā” digen 
sözden ŧıyġan 

36.19 bu söz orunına başķa söz eytiñiz digen ( ) daħı resūl allahġa “rāǾnā” digen 
söz ornına 

36.20 “unžurnā” dip eytiñiz yaǾnį bizge ķara yā ki bizge mühlet bir sin söylegen nerseni 
yādımızġa alayıķ maǾnāsında 
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36.21 ( ) daħı öziñizge emr ķılınġan nerseni işitiñiz ( ) daħı 
kāfirler (yehūdler) 

36.22 üçün rencitküçi Ǿaźāb bolġuçıdur ( ) kāfir bolġan ādemler yaratmaslar 

(  

36.23 ) kitāb ehlinden yaǾnį yehūdlerden ( ) daħı müşrikler yaratmaslar 

( ) 

36.24 sizniñ üzeriñizge indürilmiş boluvnı ( ) rabbıñızdan bolġan izgülik 

(  

36.25 siĥr mesǿelesi, siĥrni Ǿālimlerimiz türliçe taǾrįf ķılmışlar, likin alarnıñ taǾrįflerinde bir 
de şerįǾatke żararlı 

36.26 śıfat yoķ, köp Ǿulemā bu aśl siĥrni bilüvde żarar yoķ . ammā anı bilüp de şunıñ ile kişige 
żarar ķıluv ĥarām 

36.27 diyler. bolayġına ĥarām boluv mübāĥ nerselerde de belki vāciblerni de ĥarām ķılur 
meŝelā birev Ǿilm-i ŧıbnı bilüp düşmānlarını 

36.28 devā ķılġan bolup alarnı aġulap öltürüvni tilese, ya başķa Ǿilmni bilüp de ħalķnı ħorlav, 
şerįǾatni taħfįf üçün 

36.29 bolsa bu da ĥarāmdur. yoķsa aśl siĥr Ǿilmi ĥarām tügildür. Ǿilmniñ ĥarāmı yoķdur. 

 

I / 37 

 

37.1 ) allahü teǾālā öziniñ raĥmetine (peyġamberlikge) tilegen kişisini ħāslar 

( ) 

37.2 allahü teǾālā uluġ fażl ve raĥmet iyesidür islām dįninde bolmaġan kişiler resūl allahġa 
nesħ 

37.3 ĥaķında ŧaǾn ķıldılar muĥammed śalǾam śaĥābelerine bir iş birlen emr ķıla da munıñ 
śoñında bu işden ŧıyup 

37.4 ĥilāfı birlen emr ķıla diyü allahü teǾālā şunıñ üçün de nesħ ĥaķında beyān ķılup āyetni 
indürgen 
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37.5 ( ) āyetden nesrni nesħ ķılsaķ ( ) yeise bir āyetni unutdursaķ 

( ) 

37.6 ol āyetden izgürek ve ħalķ üçün fāǿidelirek āyetni kitürürmiz ( ) yeise ol āyetniñ 
meŝelni kitürürmiz 

37.7 ( ) eyā bilmeysün mi ey muĥammed ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) her bir nerse üzerine ( ) 

37.8 küçi yitküçidür fāǿide: nesħniñ luġat maǾnāsı tebdįl (almaşdurmaķ) şerįǾatde bizniñ 
vehmlerimizde hemįşe 

37.9 boluvı ķararlanġan ĥükm-i şerǾįniñ intihāsı bes nesħ bizniñ ĥaķımızda tebdįl ĥükm 
bolsa da şariǾ ĥaķında ĥükmniñ 

37.10 müddetiniñ intihāsından Ǿibāret nesħ bizniñ ķaşda dört türli 1 nesħü’l- kitāb bi’l-kitāb 2 
nesħü’l kitāb 

37.11 bi’s-senet 3 nesħü’l-senet bi’s-senet 4 nesħü’s-senet bi’l-kitāb yine de nāsiħniñ 
mensūħden ħayr bolġanı bar hem nāsiħniñ 

37.12 mensūħnıñ meŝeli bolġanı bar nāsiħniñ mensūħden ħayr bolġanı illi vaķt namāznı biş 
vaķt namāz 

37.13 birlen nesħ kibi hem hicret birlen mįrāŝnı ķarābet birlen mįrāŝ birlen nesħ ķıluv kibi 
hem kiçde śavmnı 

37.14 kündiz śavm birlen nesħ kibi hem śoġış vaķtinde bir kişiniñ on kişini ķatl ķıluvını bu 
kişiniñ iki kişini 

37.15 ķatl ķıluvı birlen nesħ kibi nāsiħ mensūħniñ meŝeli bolġanı beytü’l-muķaddesni kaǾbe 
birlen nesħ kibi daħı nesħ 

37.16 bedel birlen bolġan kibi bedelsiz de bola bedelsiz bolġan nesħ mucādele sūresinde 

allahü teǾālāniñ (  

37.17 ) digen hem baķara sūresinde ( ) digen ķulı 
yine de kitābden (ķurānden) 

37.18 bolġan mensūħ dört türli birisi tilāveti de ĥükmi de mensūħ bolġanı bar. niteki ĥażret-i 

Ǿāǿişeniñ (  

37.19 ) digen ķulı tilāveti de ĥükmi de mensūħ ikinçi tilāveti mensūħ 
bolur 

37.20 ĥükmi mensūħ bolmas ( ) 
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37.21 ĥażret-i Ǿömer  eyte bu āyetni resūl allah zamānında okuydur idük eger ħalķnıñ ĥażret-i 
Ǿömer ķurānġa özi 

37.22 artdurdı diyü iĥtimālį bolmasa idi ķurānġa ilĥāķ ķılur idim dimiş üçünçisi ĥükmi 
mensūħ 

37.23 bolur tilāveti mensūħ bolmas kāfirūn sūresi kibi dörtinçisi ĥükmde bolġan vaśfı ġına 
mensūħ 

37.24 bolġanı bar niteki ŧahāret āyeti muŧlaķā iki ayaķnı yuvmaķnı tiler çitekke mesĥ ĥaķında 
ķilgen 

37.25 meşhūr ĥadįŝ çitek kiygen vaķtinde mesĥ ķıluvnı muķteżā ĥāśıl bu ķısm-ı mutlaķnı 
taķayyüd hem ziyāde 

37.26 Ǿale’n-nāś bola bizniñ ķaşda bu  nesħ * āyetni insānıñ maǾnāsı āyetniñ ĥıfžınıñ 
köñillerden kitüvi 

37.27 bes esnāǿda mensūħnı unutuv şarŧ nesħde mensūħnı unutuv şarŧ tügil baǾżı Ǿālemlerniñ 
beyānına köre 

37.28 ķurānda tilāveti mensūħ bolmay ĥükmleri mensūħ bolġan āyetler evvelgisi Ǿafv hem 
śafĥ (yüz döndürüv) 

37.29 źikr ķılınġan āyetler ( ) hem ( ) kibiler yeise 
başlap cihād 

 

I / 38 

 

38.1 ķıluvdan nehy ķılġan āyetler ( ) bular hemmesi ķıtāl birle 
emr ķılġan 

38.2 āyetler birlen mensūħler baķara. sūresinde mensūħ āyetler allahü teǾālāniñ 

( ) digen 

38.3 ķulı bu āyetniñ žāhirį delālet ķıladur kaǾbege teveccühniñ şarŧ bolmavına bu āyet ķıble 
āyeti ile mensūħ 

38.4 diymiz yaǾnį allahü teǾālāniñ ( ) āyeti ile likin bu iki 
āyetni nāsiħ 

38.5 mensūħ dimey ikisi birlen de Ǿamel mümkin çünki evvelgi āyet ķarañġı kiçde ķıble 
maǾlūm bolmaġanda 

38.6 bolur yaǾnį naĥrı mesǿelesine işāre bolur yā ki ĥayvānġa aŧlanġan ĥālde nefel namāzı 
ĥaķında bolur 
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38.7 çünki ĥayvānġa aŧlanġan ĥālde nefel namāzı okulsa ĥayvān ķayda yönelse şunda 
yönelüp namāz oķuv 

38.8 dürist daħı allahü teǾālāniñ (  

38.9 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur ķulnı öltürüv berāberinde 
āzād kişini 

38.10 öltürüv cāǿiz tügillikge daħı ħatunnı öltürüv berāberinde irni öltürüv dürist tügillikge 
bes bu 

38.11 āyet mensūħ boladur māǿide āyeti birlen yaǾnį allahü teǾālāniñ 

( ) 

38.12 āyeti birlen daħı allahü teǾālāniñ (  

38.13 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur ata ve ana birlen 
yaķın ķardeşlerge 

38.14 vaśiyyetniñ farżlıġına ve ĥalānki bolarġa mįrāŝdan başķa nerse cāǿiz tügil bes bu āyet 
mįrāŝ āyeti 

38.15 birlen yā ki resūl allahnıñ ( ) ĥadįŝi birlen mensūĥ bola likin bu iki 
āyetni nāsiħ 

38.16 mensūħge ĥaml ķılmasķa mümkin çünki ata ve anaġa hem yaķın ķardeşlerge 
vaśiyyetniñ farżlıġına delālet ķılġan 

38.18 āyet mücmel bolup mįrāŝ āyeti mücmelni beyān bolur yā ki ata ve ana kitābįler yā ki 
ķullar bolġanda bolur 

38.19 yā ki yaķın ķardeş başķa birlen mįrāŝden memnūǾ bolġan da bolur eger eytseñ munda 
vaśiyyetniñ düristligi 

38.20 gine çıġa farżlıġı ķaydan maǾlūm diyü eytürmiz “kütb” niñ maǾnāsı müsteĥablik 
ŧarįkinçe mektūb boldı 

38.21 maǾnāsında farż bolmas daħı allahü teǾālāniñ (  

38.22 ) āyeti mensūħ allahü teǾālāniñ 

( ) 

38.23 āyeti birlen çünki bulardan evvelgi āyet delālet ķıla müselmānlarnıñ rūzesi kitābįlarnıñ 
rūzesi şikilli 

38.24 ikençilikke ve ĥālānki bizniñ rūzemiz tañ toġandan ķuyaş batķanġa ķadar kitābįlerniñ 
rūzesi yassıǾden 
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38.25 vācib boluvı ĥaķında bolur daħı allahü teǾālāniñ 

( ) āyeti mensūħ 

38.26 çünki bu āyet delālet ķıladur rūzeni iddāǿġa ŧāķat tuta alġan kişige rūzeni açup her kün 
üçün 

38.27 bir miskįnni ŧaǾāmlanduruv dürist ikenlikke ve ĥālānki rūzeni iddiāǿ ġa ŧāķat tuta alġan 
ādemniñ fidye birüvi 

38.28 dürist tügil bes bu āyet mensūħ bola ( ) āyeti ile çünki bu her 
ramażān ayında 

 

I / 39 

 

39.1 ĥāżir bolġan kişige rūzeniñ vācib boluvına delālet ķıla likin bu evvelgi āyetni mensūħ 
tügil diymiz  

39.2 āyetde lā kelimesi muķadder bolur bes bu āyet şeyħ fānį mesǿlesine delālet ķıladur daħı 

allahü teǾālāniñ (  

39.3 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur her bir ĥācet-i 
aśliyeden artıķ mālnı 

39.4 śarfnıñ vācib boluvına çünki Ǿafv hācet-i aśliyeden artıķ māl ve ĥalānki ondan biriniñ 
dörtden birini gine 

39.5 śarf vācib idi bes bu āyet zekevet āyeti birlen mensūħ bola daħı allahü teǾālāniñ 

(  

39.6 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet 
ķıladur 

39.7 menkūĥelerge vaśiyyetniñ vācib boluvına ir ölgen vaķtde daħı sekeniniñ vācib boluvına 
hem Ǿıddetniñ bir 

39.8 kāmil yıl vācib boluvına bes vaśiyyetniñ vācib boluvı mįrāŝ āyeti birlen mensūħ daħı 
sekeni (teskeni) 

39.9 ĥadįŝi birlen mensūħ bir yıl Ǿıddetniñ vucūbı 

(  

39.10 ) āyeti birlen mensūħ ķurānda her orunda nāsiħ mensūħden nuzūlde 
hem tilāvetde muǾaħħar  
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39.11 meger iki orunda muǾaħħar bolmay birisi şol orun ikinçisi aĥzāb sūresinde bu nāsiħ 
bolġan āyet delālet 

39.12 ķıladur iri ölgen ħatunnıñ Ǿıddeti dört ayda on kün boluvġa kirek ħatun ĥāmile bolsun 

39.13 kirek ĥāmile bolmasun ve ĥalānki ĥāmile bolġanda Ǿıddet-i ĥamlin ķoyuv idi şunıñ üçün 
bu āyet özi de 

39.14 ( ) āyeti birlen mensūħ daħı allahü teǾālāniñ 

(  

39.15 ) digen ķulı hem ( ) digen ķulı her ikisi 
mensūĥ 

39.16 çünki evvelgi āyet delālet ķıladur bayǾ-ı sellemde yazuvçıġa boruç yazuvınıñ vācib 
boluvına 

39.17 ikinçi āyet delālet ķıladur şāhidge şehādetni taĥammül vācib boluvġa bes bu āyetler her 

iķisi (  

39.18 ) āyeti birlen mensūħ bolalar likin mensūħ tügil dimege mümkin çünki 

39.19 evvelgi iki āyet nedb ü istiĥbāb üzerine maĥmūl bolalar bir taķdįr her ikisi vucūb 
üzerine 

39.20 baķį de bolsunlar likin iķinçi āyetni ĥaml ķılamız şehādetni taĥammül śoñında şehādetni 
edāġa evvelgi 

39.21 āyet tar vaķtġa maĥmūl bolur daħı allahü teǾālāniñ 

( ) 

39.22 āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur bendeniñ her bir köñline tüşken günāh birlen 
ĥesāb 

39.23 ķılınuvına bu teklįf  bola bes bu āyet ( ) āyeti 
birlen 

39.24 mensūħ bola baǾżılar evvelgi  āyetni mensūħ tügil digenler çünki nesħ aĥkāmda ġına 
bola iħbārda bolmay 

39.25 bes evvelgi āyetni ĥaml ķılamız nefsniñ kesb ķılġan nersesine yalġız nefske ħuŧūr ķılġan 
nerse 

39.26 murād tügil diymiz yeise küfr ħaŧırasına ĥaml ķılamız yaǾnį küfr nefske ki ħuŧūr ķılsa 
allahü teǾālā muǿāħeźe 
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39.27 ķıla diymiz al-i Ǿimrān sūresinde mensūħ bolġan āyetler allahü teǾālāniñ 

(  

39.28 ) digen āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur ĥaķķ taķvālıķnıñ vācib 
boluvına ĥaķķ taķvālıķ 

39.29 beşerniñ ŧāķatinden tügil beşerniñ ŧāķatinden bolmaġan nerse birlen teklįf maĥāl bes bu 
āyet teġābün sūresindegi 

 

I / 40 

 

40.1 ( ) āyeti ile mensūħ bola likin bu evvelgi āyetni mensūħ dimeymiz 
çünki evvelgi 

40.2 āyet mücmel bolur ikinçi āyet ĥaķķ taķvālıķnı beyān bolup mücmelni beyān bolur nisāǿ 
sūresinden mensūħ 

40.3 bolġan āyetler allahü teǾālāniñ ( ) 
āyeti 

40.4 mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur māl bolġan vaķtde ĥāżir bolġan ķardeşlerge 
yetįmlerge miskįnlerge 

40.5 terekeden bir az nerse birüvniñ vācib boluvına bes bu mįrāŝ āyeti birlen mensūħ bola 
likin eytemiz 

40.6 evvelgi āyet mensūħ tügil likin ādemler ol āyet birlen Ǿamelni ķoyġanlar niteki taķvā-i 
istiǿźān 

40.7 birlen Ǿamel ķoyulġan idi emr-i nedb üçün meźkūr ķişilerge terekeden bir az nerse birüv 
müsteĥab 

40.8 diymiz daħı allahü teǾālāniñ (  

40.9 ) āyeti mensūħ hem (  

40.10 ) hem bu āyet mensūħ bular her 

40.11 ikisi zinā ĥaddinde evvelgi āyet delālet ķıladur zinānıñ ĥaddi ölgenge ķādar üyde ĥabs 
boluvġa 

40.12 yeise ikinçisi yol bolġanġa ķadar daħı zinā şāhidleri dört boluvġa delālet ķıladur ikinçi 
āyet 
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40.13 delālet ķıladur zinānıñ ĥaddi faķat eźāǿ boluvġa islāmnıñ başında ikinçi āyet ile Ǿamel 
itiledür idi 

40.14 śoñra evvelgi āyet ile mensūħ boldı bes zinānıñ ħaddi ĥabs bolup ķala ĥabs ĥakķında 
bolġan 

40.15 evvelgi āyet nūr sūresindegi ( ) āyeti ile 
mensūħ 

40.16 ammā zināda dört şāhidniñ vācib boluvı ĥaķında ĥükmi bāķį allahü teǾālāniñ 

(  

40.17 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet ibtidāǿ-i islāmda meşrūǾ bolġan metaǾ 
ĥaķında śoñra senet 

40.18 birlen mensūħ bolġan likin bu āyetni hem mensūħ tügil dimege mümkin çünki 
istimtāǾdan nikāĥ, ecürden 

40.19 mühǖr murād bolur daħı allahü teǾālāniñ ( ) 
āyeti mensūħ 

40.20 imām şāfįǾ ķaşında ammā bizniñ ķaşda mensūħ tügil çünki velāǿ Ǿaķdi ĥanefįler ķaşında 
ŝābit 

40.21 māǿide sūresinde mensūħ bolġan āyetler allahü teǾālāniñ 

(  

40.22 ) āyeti mensūħdur diyüvçiler de bar çünki bu āyet delālet ķıladur ehl-i kitāb resūl 
allahġa ĥükm istep 

40.23 kilgende resūl allahnıñ ĥükm ķıluv birlen ĥükm ķılmav arasında muħayyer boluvına bes 

bu āyet (  

40.24 ) āyeti birlen mensūħ bola daħı allahü teǾālāniñ 

(  

40.25 ) āyeti mensūħ çünki bu āyetniñ evveli emr-i maǾrūfnı tirükke 
delālet ķıla bes āyetniñ 

40.26 āħirį bolġan ( ) birlen mensūħ bola çünki ( ) niñ maǾnāsı emr-i 
maǾrūf nehy Ǿani’l-münker 

40.27 birlen ĥaķlıķġa künilseñiz maǾnāsında daħı allahü teǾālāniñ 

(  
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40.28  

40.29 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet 
ķıladur źemmįniñ 
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41.1 şehādeti dürist ikençilikge bes bu ŧalāķ sūresindegi ( ) āyeti ile 
mensūħ bola 

41.2 daħı şāhidni yemįn itdürüvniñ düristligine delālet ķıladur bes bu ķadarısı birlen mensūħ 
bola likin 

41.3 mensūħ tügil dimege mümkin çünki ( ) din murād źemmį murād 
bolmas ecānib murād 

41.4 bolur oşandaķ şāhidinden iki vaśį murād bolur daħı enǾām sūresinden mensūħ bolġan 
āyetler allahü 

41.5 teǾālāniñ ( ) āyeti mensūħ çünki bu 
āyet 

41.6 kāfirler birlen olŧuruvnıñ ĥarām boluvına delālet ķıladur bes bu āyet 

(  

41.7 ) āyeti birlen mensūħ bola çünki bu āyet źikrni vācib 
ite olŧuruvġa 

41.8 ruħśat ite mensūħ tügil dimege hem mümkin žālimįnden mübtediǾler murād bolur. daħı 
allahü teǾālāniñ 

41.9 ( ) āyeti mensūħ (  

41.10 ) āyeti birlen hem ( ) āyeti birlen hem 

( ) āyeti birlen 

41.11 daħı allahü teǾālāniñ ( ) āyeti mensūħ 
çünki ĥaķdan murād 
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41.12 islāmnıñ evvelinde vācib bolġan nerse bes bu zekevet āyeti birlen mensūħ bola likin bu 
āyetni hem mensūħ 

41.13 tügil diymiz ĥaķdan murād yimişler zekevet murād bolur yaǾnį ondan bir yā ki ondan 
birniñ yarŧısı daħı 

41.14 allahü teǾālāniñ (  

41.15 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur bu āyetde 
źikr ķılınġan nerse 

41.16 lerden başķanıñ ĥarām bolmavına bes bu āyet resūl ekremniñ 

(  

41.17 ) ĥadįŝi birlen mensūħ digenler aǾrāf sūresinden mensūħ bolġan āyet allahü 
teǾālāniñ 

41.18 ( ) āyeti śāĥib-i el-itķān eyte bu āyet 
Ǿacįbdi  

41.19 evvelį hem āħirį mensūħ ortası muĥkem çünki bu āyet emr-i bi’l-maǾrūfnıñ farżlıġına 
delālet ķıla bu muĥkem 

41.20 daħı māldan ĥācetden artuġın aluvnıñ hem kāfirlerden aǾrāż ķıluvnıñ farżlıġına delālet 
ķıla bular her 

41.21 ikisi mensūħ * enfāl sūresinden mensūħ bolġan āyetler allahü teǾālāniñ 

(  

41.22 ) āyeti mensūħ eger enfālden ġanįmet mālları murād bolup (allahü’r-resūl) 
degi lām temlik 

41.23 üçün bolsa çünki bu vaķt (  

41.24 ) āyeti birlen mensūħ bola eger enfāldan ġanįmet mālından 
tiygen ülüş üzerine 

41.25 artdurıp imāmnıñ birürge şarŧ itken nersesi murād bolsa hem (lillāhi ve’r-resūlniñ) 
maǾnāsı ġanįmet mālını 

41.26 bölüv allah hem resūl allah üçündür maǾnāsında bolsa bu vaķt mensūħ bolmay muĥkem 

bola daħı allahü teǾālāniñ (  

41.27  
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41.28 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur kāfirler müselmānlardan on 
derece artuķ bolġanda da 
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42.1 śoġışdan ķaçuv ĥarām boluvġa ve ĥalānki kāfirler bir derece gine artuķ bolġanda ġına 
ķaçuv ĥarām idi bes 

42.2 bu āyet allahü teǾālāniñ (  

42.3 ) āyeti birlen mensūħ daħı allahü 
teǾālāniñ 

42.4 (  

42.5 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet mįrāŝnıñ hicret 
birlen 

42.6 boluvına ķarābet birlen bolmavına delālet ķıla bes bu āyet allahü teǾālāniñ 

(  

42.7 ) āyeti birlen mensūħ * nūr sūresinden mensūħ bolġan āyetler allahü 

teǾālāniñ (  

42.8 ) āyeti mensūħ  çünki 

42.9 bu āyet delālet ķıladur zināçı irniñ śāliĥa ħatun birlen zināçı ħatunnıñ śāliĥ ir birlen 
nikāĥlenişüv 

42.10 leriniñ ĥarām boluvına bes bu āyet allahü teǾālāniñ 

( ) 

42.11 āyeti birlen mensūħ bola çünki bu āyet velįlerge emr bola ķullardan ve kinizeklerden 
śāliĥlerni nikāĥlendürüv 

42.12 birlen kirek nikāĥleri śāliĥler birlen bolsun kirek ġayr śāliĥler birlen bolsun likin evvelgi 
āyetni 

42.13 mensūħ tügil diymiz çünki vāķıǾada bolġan nerseden aħbār hem nefy bolur daħı allahü 

teǾālāniñ (  
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42.14 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet 

42.15 ķıladur yaŧ kişiniñ üyine iźinsiz meñgü kirüvniñ dürist bolmavına oşandaķ iźn śorav 
ĥaķında allahü teǾālāniñ 

42.16 (  

42.17 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet 

42.18 ķıladur ķullarnıñ ve balalarnıñ öç vaķtde ħocaları ķatına iźinsiz kirürge yaramavına likin 
her ikisi 

42.19 mensūħ tügil diymiz likin bu iki āyet ile Ǿamelde ħalķ müsāhele ķılġan * ķıśaś 
sūresinden mensūħ 

42.20 bolġan āyet allahü teǾālāniñ ( ) āyeti bu āyet ĥażret-i şuǾayyibniñ 
mūsā 

42.21 Ǿaleyhi’s-selāmge ķızını sigiz yıl yeise on yıl ķoy kitüvi berāberine nikāĥlevi ĥaķında 
bes bu āyet delālet 

42.22 ķıladur ķızlarnıñ mihrlerini atalarınıñ aluvına özleriniñ almavına şunıñ üçün bu āyet 
allahü teǾālāniñ 

42.23 ( ) āyeti ile mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur mihrlerniñ 
ħatunlarġa 

42.24 boluvına – aĥzāb sūresinden mensūħ bolġan āyetlerden allahü teǾālāniñ 

( ) 

42.25 digen ķulı çünki bu āyet delālet ķıladur resūl allahġa toķız ħatun śoñında ħatunnıñ ĥelāl 
bolmavına 

42.26 ve ĥalānki ĥażret-i Ǿāǿişe ( ) digen şunıñ 
üçün bu āyet 

42.27 allahü teǾālāniñ ( ) āyeti birlen mensūħ * 
aĥķāf 

42.28 sūresinden mensūħ bolġan āyet allahü teǾālāniñ 

( ) 
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43.1 āyeti mensūħ bu āyet on altı yıldan śoñ ĥudeybiyeni fetĥ yılında allahü teǾālāniñ 

(  

43.2 ) āyeti birlen mensūħ bolġan * daħı muĥammed śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve 
sellem sūresinden mensūħ bolġan āyet 

43.3 allahü teǾālāniñ ( ) āyeti ĥanefįler 
ķaşında mensūħ 

43.4 çünki ĥanefįler ķaşında min hem fedāǿ dürist tügil belki ķatl hem ķul itmek kene dürist 
bes bu āyet bir berāǿat āyeti 

43.5 birlen mensūħ bola * ĥacerāt sūresinden mensūħ bolġan āyet allahü teǾālāniñ 

( ) 

43.6 āyeti mensūħ likin bu āyet mensūħ tügil ġāyesi bu āyet birlen Ǿamelde ādemler ķuśūr ve 
müsāhele itkenler diymiz * 

43.7 mücādele sūresinden mensūħ bolġan āyet 

(  

43.8 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur resūl allahdan söz śoraġan vaķtde 
śadaķa 

43.9 vācib boluvġa bes bu āyet allahü teǾālāniñ 

( ) 

43.10 āyeti birlen mensūħ mümteĥine sūresinden mensūħ bolġan āyetler birisi allahü teǾālāniñ 

(  

43.11 ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur kāfirniñ ħatunı 
müǿminlerge hicret 

43.12 ķılup barsa müǿminler üzerine ol ħatunnıñ įmānnı imtiĥān vācib boluvġa daħı allahü 
teǾālāniñ 

43.13 ( ) āyeti mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur müǿminlerge hicret ķılup 
kilgen 

43.14 ħatunnıñ kāfir irine śarf ķılġan mihrin birüvniñ vācib boluvına bu āyetler siyaķ āyeti 
ġanįmet 

43.15 āyetleri ile mensūħ * müzzemmil sūresinden mensūħ bolġan - āyet allahü teǾālāniñ 

( ) āyeti 
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43.16 mensūħ çünki bu āyet delālet ķıladur kiçeniñ köpreginde ķıyāmnıñ hem ķırāǿatnıñ 
farżlıġına bes bu 

43.17 ( ) āyeti birlen mensūħ bu özi hem biş vaķt namāz birlen 
mensūħ * dehr sūresinde 

43.18 mensūħ bolġan āyet ( ) āyeti esįrden 
müşerrek esįr murād 

43.19 bolsa aña iĥsān dürist tügil bes bu āyet mensūħ bola likin kāfirlerge iĥsān dürist 
digenler dārü’l-islāmda 

43.20 bes bu āyet mensūħ bolmay belki muĥkem bola her ķayu āyetlerniñ ornında yine 
inşāǿallah bir az beyān bolur 

43.21 ( ) eyā bilmeysün mi? ey muĥammed śallallahü Ǿaleyh ve sellem hem ümmetiñ 

( ) düristlikde allahü teǾālā üçündür 

43.22 ( ) köklerniñ ve yirlerniñ ħocalıġı ( ) daħı 
sizniñ üçün 

43.23 allahdan başķadan yoķdur ( ) sizni śaķlay turġan yaķın ( ) daħı allahnıñ 
Ǿaźābnı ŧıyuvçı 

43.24 yardemçi * yehūdler ey muĥammed śallallahü Ǿaleyh ve sellem kökden ķurānnı bir yolı 
kitür niteki mūsā tevrātnı bir yolı 

43.25 kitürdi didiler allahü teǾālā yehūdler ĥaķında kileçekde źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) eyā tileysiz mi? 

43.26 ( ) resūliñizden (muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmden) śoramaķlıġıñıznı 

( ) 

43.27 nitek mundan ilk mūsādan śoralmış boldı yaǾnį allahü teǾālānı bizge āşikāre körset diyü 

(  

43.28 ) ve kimdür küfrni almaşur ( ) įmān birlen ( ) bes 
taĥķįķ ol 
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44.1 kişi yolnıñ toġrusundan azdı ( ) ehl-i kitābdın yaǾnį 
Ǿālimlerinden köpisi 

44.2 arzu ķıldı ( ) įmān kitürgeniñiz śoñından sizni ķaytarmaķlıķnı 

( ) kāfirler 

44.3 bolġānıñız ĥālde ( ) özleri ķaşından ĥāśıl bolġan könçilik üçün arzu 
ķıldı 

44.4 ( ) ol ehl-i kitābnıñ Ǿālimleri üzerine tevrātda źikr ķılınġan śıfatlar 
hem 

44.5 muǾcizeler birlen ĥaķlıķ žāhir bolġandan śoñ ( ) bes ol ehl-i kitābdan Ǿafv ķılıñız 
yaǾnį 

44.6 ķaldurıñız alarnı ( ) daħı alardan yüz döndürüñiz ( ) allahü 
teǾālā öziniñ emr 

44.7 birlen kilgenge ķadar yaǾnį ķıtāl birlen yā ki cizye ķoyuv birlen emr ķılġanġa ķadar 

(  

44.8 ) düristlikde allahü teǾālā her nerse üzerine küçi yitküçidür ( ) daħı 
ehl-i kitābden Ǿafv 

44.9 śoñında namāz oķuñız ( ) daħı zekevet biriñiz ( ) daħı şol nerse kim 

( ) 

44.10 ol nerseni öz fāǿideñiz üçün ilk ķılursız ( ) ol nerse izgülikden bolġuçı 

( ) 

44.11 ol nerseni yaǾnį śevābnı allahü teǾālā ĥużūrında taparsız ( ) düristlikde allahü 

teǾālā ( ) 

44.12 sizniñ işlegen nerseñizni ( ) körgüçidür hiç bir vaķt ecrlerini żāǿiǾ ķılmas ( ) 
daħı 

44.13 ehl-i kitāb yaǾnį yehūdler hem naśārālar eytdiler ( ) ucmaħķa kirmes 

( ) 
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44.14 meger yehūdį bolġan kişige kirür ( ) yeise naśrānį bolġan kişi gine kirür yaǾnį 
yehūdler ucmaħķa 

44.15 yehūdler gine kirür didiler ( ) oşbu ümįd itken nerseleri hem eytken sözleri 
bāŧıl 

44.16 bolġan nefs arzularıdur ( ) ey muĥammed ehl-i kitābķa eyt sin ucmaħķa 
öziñizniñ gine 

44.17 kirüviñizge delįl kitüriñiz diyü ( ) eger de bu daǾvāñızda rast 
sözlilerden bolsañız yaǾnį cennetke 

44.18 kirüvge biz gine ħāś digen daǾvāñızda ( ) siz eytkençe tügil ucmaħķa ehl-i kitābdan 
başķalar da kirür 

44.19 ( ) bir kişi yüzini allahü teǾālāge tapşırsa yaǾnį maĥż allahü teǾālā 
rıżālıġı üçüngine şirkden başķa 

44.20 allahü teǾālāge buy śunma ( ) ĥālbūkim ol kişi Ǿamelinde izgülik ķıluvçı bolsa 

( ) 

44.21 bes ol kişige rabbisi ķarşında Ǿameli üzerine vaǾde ķılınġan ŝevābı bolur 

( ) daħı ol 

44.22 kişiler üzerine āħiretde ķorķuv yoķdur ( ) daħı ol kişiler āħiretde 
ĥasretlenüv de imesler 

44.23 ( ) daħı yehūdler eytdi ( ) naśārālar uşançlı ve 
dürist bolġan 

44.24 hiç nerse üzerine tügillerdür diyü ĥażret-i Ǿįsānı inkār itdiler ( ) daħı 
naśārālar 

44.25 eytdiler ( ) yehūdler uşançlı ve dürist bolġan hiç nerse üzerine 
tügillerdür 

44.26 diyü ĥażret-i mūsānı inkār itdiler ( ) ĥālbūkim iki ŧāǿife özlerine 
indürilgen 

44.27 kitābnı yaǾnį tevrāt birlen incįlni oķuylar yehūdlerge indürülgen tevrāt kitābında Ǿįsā 
Ǿahmnı taśdįķ 
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44.28 bar naśārāġa indürülgen incįl kitābında mūsā (Ǿahm)nı taśdįķ bar yaǾnį şulay bola turup 
bir ŧāǿife 
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45.1 ikinçisine ŧaǾn ķılalar ( ) oşandaķ yehūd birlen naśārā ŧāǿifeleri eytken kibi 

(  

45.2 ) bilmegen ādemler eytdiler yaǾnį nādān müşrikler ( ) yehūd birlen 
naśārānıñ sözi oħşaşını 

45.3 yaǾnį her bir dįn iyesi uşançlı ve dürist nerse üzerine tügildür diyü ( ) bes 
allahü teǾālā 

45.4 bu ŧāǿ ifeler arasında ĥükm iter ( ) ķıyāmet küninde ( ) şol nersede dįn 

işinde (  

45.5 ) ol nersede boldılar ( ) iħtilāf ķılur boldılar * müşrikler ĥudeybiye yılında 
resūl ekremni 

45.6 mescid-i ĥarāmġa kirüvden ŧıyġaç allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi bu āyetniñ 
nuzūl sebebi ħāś 

45.7 bolsa da lafžı Ǿammdur ( ) ve kimdür žālimraķ ( ) allahü 
teǾālā mescidlerinden 

45.8 ŧıyġan kişiden ( ) ol mescidlerde allahü teǾālāniñ ismi źikr ķılınmış 
bolmaķdan 

45.9 yaǾnį bu işden ŧıyġan kişiden žālimraķ kişi kimdür ( ) daħı ol 
mescidlerniñ ħarāb 

45.10 boluvında turuşķan kişiden kimdür žālimraķ yaǾnį bu kişiden žālim bolġan hiç kim 

yoķdur ( ) 

45.11 bu śıfatlı kişiler ( ) bu kişilerge lāyıķ bolmadı ( ) ol mescidlerge 
kirmeklik 
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45.12 ( ) meger ķorķġanları ĥālde gine kirüvleri lāyıķ bolur ( ) bu 
śıfatlı kişiler 

45.13 üçün dünyāda rüsvālıķ bolġuçıdur maķtūl bolmaķ esįr bolmaķ cizye tölemek kibi 

( ) 

45.14 daħı bu śıfatlı kişiler üçün āħiretde bolġuçıdur ( ) uluġ Ǿaźāb * bu āyetniñ 
ĥāśıl maǾnāsı 

45.15 allahü teǾālāniñ ismini źikrden allahü teǾālāniñ mescidlerini ŧıyġan kişiden hem allahü 
teǾālāniñ mescidleriniñ ħarāb 

45.16 boluvına turuşķan kişiden žālim ve ķabāĥat kişi aślā yoķdur allahü teǾālāniñ 
mescidlerine töpençilik ve ķorķuv 

45.17 birlen gine bu kişilerge kirürge tiyüş ķayda ol mescidlerni ħarāb ķılurġa baŧırçılıķ ķıluv 
yarasun * şol eşekį 

45.18 Ǿamelleriniñ cezāsı üçün de alar dünyā ve āħiret helāklikdedürler bu āyetniñ delālet 
ķılġan mesǿelesi ve sebeb 

45.19 nuzūli türliçe baǾżılar sebeb nuzūli bu digenler naśārā pādişāhlarinden ŧaŧus ismli 
pādişāh beytü’l- 

45.20 muķaddesni ħarāb itdi yehūdlerge düşmānlıķ üçün hem tevrātnı yandurup ķaźūrātge 
taşladı ve yehūdlerni 

45.21 ķatl itüp ħatunlarnı ve balalarını tutķın itdi dimişler baǾżılar  baħt-ı naśr ĥaķında indi 
digenler baħt 

45.22 naśr-ı mecūsį bir pādişāh bolġan yehūdler birlen aralarında bolġan düşmānlıķ üçün 
naśārāġa iǾānet üçün 

45.23 mescidni ħarāb itdi dimişler ammā bu āyetden çıġarılġan mesǿelelerden birisi şol bu 
āyet mescidni yimirüv 

45.24 ħarāb itüvniñ dürist bolmavına delālet ķıladur hem mescid ħāś ādemniñ mülki bolsa da 
ol mescidde 

45.25 namāzdan ve Ǿibādetden ŧıyuvnıñ dürist bolmavına delālet ķıladur baǾżı Ǿālimler meŝelā 
imām zāhidį kibiler 

45.26 bu āyet birlen allahü teǾālāniñ ( ) digen sözi birlen ismniñ müsmįġa 
başķa bolmavına 

45.27 istidlāl ķılġanlar çünki eger de başķa bolsa ġayr allah birlen de źikr ĥāśıl bolur idi * 

( ) 
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45.28 ve ol allahü teǾālā üçündür ķuyaş çıġışındaġı şehrler ( ) daħı ķuyaş baŧışındaġı 

şehrler (  
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I / 46 

 

46.1 ) bes ķayu ġına orunġa yüzleriñizni döndürseñiz ( ) bes sol orunda 
allahü teǾālāniñ rāżī 

46.2 bolġan ķıblesidür bu revişçe maǾnā birsek bu āyet mensūħ bola yā ki nefl namāzına yā 
ki ķıbleniñ bilmesiz 

46.3 boluvına ĥaml ķılup mensūħ tügil dimege de bola eger de ( ) kelimesini ( ) 
fiǾline mefǾūl-i fįh 

46.4 itsek bu vaķtde mensūħ bolmay, çünki bu āyetniñ maǾnāsı bola kirek ķayu orunda 
yüziñizni ķıble ŧarafına 

46.5 yöneldürseñiz ol orunda allahü teǾālāniñ rıżāsı tapılġan ķıble bola maǾnāsında ( ) 
düristlikde allahü teǾālā 

46.6 ( ) ol allahü teǾālāniñ fażlı kiñdür ħalķnıñ tedbįrini bilgüçidür ibn-i Ǿabbās bu 
āyet ķıbleni 

46.7 kaǾbeden beytü’l-muķaddeske taĥvįl ĥaķında indi resūl allah mekkede ķaǾbege ķarap 
oķuydur idi munıñ śoñında 

46.8 kaǾbege yönelüv birlen emr ķılındı bes bu vaķt kāfirler ŧaǾn ķıldılar şunıñ üçün allahü 

teǾālā (  

46.9 ) didi diydür yaǾnį ķıble kaǾbege muħtaśś tügil ķayda yönelseñiz şunda 
ķıble bola maǾnāsında munıñ  

46.10 śoñında bu āyet ( ) āyeti birlen mensūħ boldı ķurānda ol nesħ 

46.11 ķılınġan āyet şoldı likin bu āyetni cumhūr-ı Ǿulemāǿ mensūħ tügil digenler niteki 
beyānı ötdi ĥażret-i 

46.12 Ǿömerniñ oġlı bu āyet misāfįrniñ aŧlanġan ĥayvānı üstinde oķuġan namāzını maĥmūl 
digen bu āyetde 

46.13 vech-i cihet yā ki ķıble yā ki rıżāǿ maǾnāsında * ( ) daħı yehūdler hem naśārā ve 
hem ferişteleri allahü teǾālāniñ 

46.14 ķızları diyü gümān ķıluvçılar eytdiler ( ) allahü teǾālā bala tutdı diyü 

( ) bala 
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46.15 tutmaķdan pāk boldı allahü teǾālā ( ) belki ol allahü teǾālā üçündür 

( ) köklerde 

46.16 ve yirlerde bolġan nerseler yaǾnį her ķayusı allahü teǾālāniñ yaraŧuv ve ķul boluv 
yüzinden allahü teǾālāniñ mülkleridür 

46.17 mülk boluv tutuvġa münāfį ( ) bulardan her birisi ol allahü teǾālāge ( ) boy 
śunuvçılardur bu 

46.18 āyet yehūdlerniñ Ǿazįr (Ǿaleyhi’s-selām) allahnıñ oġlı digen sözlerini hem naśārālarnıñ 
Ǿįsā (Ǿaleyhi’s-selām) 

46.19 allahnıñ oġlı digen sözlerini hem Ǿarab müşrikleriniñ ferişteler allahnıñ ķızları digen 
sözlerini 

46.20 redd bola hem allahü teǾālānı bu śıfatdan tenzįh bola (imām zāhidį eyte) sübĥān iķi 
kelimeden mürekkebdi çünki 

46.21 Ǿarabler bir nersege Ǿaceblenseler ( ) dip eyteler Ǿacemler bir nersege Ǿaceblenseler 
(ĥān) dip eyteler 

46.22 allahü teǾālā mübālaġa üçün iki kelimeni cemǾ ķıldıdı bu āyet delālet ķılġan mesǿele 
memlūkiyyetniñ mālik üçün 

46.23 velādetke münāfį boluvnı şunıñ üçün de fuķahā bu āyet birlen istidlāl ķılġanlar bir kişi 
ķul bolġan balasını 

46.24 mülklense bala āzād boluvçılıķġa çünki allahü teǾālā mülkni iŝbāt sebebli balanı nefy 
itdi likin meşhūr 

46.25 fuķahāǿ bu mesǿelege resūl ekremniñ ( ) digen sözi birlen 
istidlāl ķılġanlar 

46.26 likin iħtilāf şunda munda “ ”si nerse ĥanefįler ķaşında nikāĥnı ĥarām ite turġan 
ķarābet birlen mülkniñ ikisi 

46.27 nı mülkke iżāfe ķıluv niñ āħırġı cüzǿ boluvı üçün çünki ĥükm-i niñ 
āħırġı cüzǿine devrān 

46.28 ķıladılar şāfiǾįler ķaşında si mülk faķaŧ ( ) allahü teǾālā 
köklerni ve yirlerni 

46.29 bar ķıluvçıdur ( ) ve her ķayçan allahü teǾālā bir işni yaraŧuvnı tilese 

( ) bes budur 
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I / 47 

 

47.1 başķa tügildür ol işge (nersege) eytür ( ) bol diyü ( ) bes bolur ol nerse 

( ) daħı 

47.2 şunday āđemler eytdi ( ) bilmesler alar yaǾnį mekke kāfirleriniñ nādānları 
resūl allahġa 

47.3 eytdi ( ) allahü teǾālā bizge sin peyġamber diyü söyleseçi ( ) 
yeise bizge siniñ 

47.4 rastlıġıña delālet ķıla turġan āyet kilseçi diyü ( ) oşandaķ bu 
nādān 

47.5 mekke kāfirlerinden burun bolġan ümmetler de eytdiler ( ) bu nādān mekke 
kāfirleriniñ sözleri şekilli 

47.6 (meŝelā ĥażret-i mūsā ķavmi allahü teǾālā bizge açuķ körset didiler ĥażret-i Ǿįsā ķavmi 
rabbiñniñ bizge 

47.7 kökden māǿide indürürge küçi yiter mü didiler ( ) śoķırlıķda mekkeniñ 
nādān kāfirleriniñ 

47.8 köñli birlen evveldegi yavız ümmetlerniñ köñilleri birisi birisine oħşaġuçı boldı 

( ) taĥķįķ 

47.9 āyetlerni beyān ķılduķ ( ) āyetlerniñ āyet idükni şiksiz bilgen ķavm üçün 

(  

47.10 ) düristlikde biz sini ey muĥammed ĥaķlıķ birlen yiberdük ( ) įmān kitürgen 
ādemlerge ucmaħ birlen 

47.11 süyünç birüvçi itüp ( ) daħı kitürmegen ādemlerni cehennem birlen ķorķutuvçı 

itüp (  

47.12 ) daħı caĥįm (tamuġ) iyelerinden śoralmış bolmassun sin yaǾnį sin allahü 
teǾālāniñ emrini 

47.13 irişdürgenniñ śoñında alar ni üçün įmān kitürmediler diyü sinden śoralmas 

( ) ve sinden 
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47.14 elbette rāżī bolmaslar ( ) yehūdler yaǾnį mūsāvįler ( ) daħı nāśārālar rāżī 
bolmaslar yaǾnį 

47.15 Ǿįsāvįler ( ) bu iki ŧāǿifeniñ milletlerine (dįnlerine) iyergenge ķadar 

( ) eyt sin alarġa 

47.16 ey muĥammed (śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve sellem) ( ) düristlikde allahü 
teǾālāniñ islām bolġan hedy (dįni)si 

47.17 ( ) oldur ĥaķlıķġa köndürüv ( ) ve eger sin ey muĥammed bu 
iki ŧāǿifeniñ ĥaķdan 

47.18 avışķan nefs arzularına iyerseñ ( ) siñe kilgen nerse śoñında ( ) 
vaĥyden 

47.19 yeise düristligi maǾlūm bolġan dįnden bolġuçı ol nerse ( ) yoķdur siñe ( ) 
allahden 

47.20 ( ) sini śaķlay turġan yaķından ( ) daħı yoķdur ( ) Ǿaźābnı yibere turġan 
yardemçiden 

47.21 ( ) şunday ādemler yaǾnį ehl-i kitābnıñ įmān kitürgenleri ( ) alarġa 
biz kitāb birdük 

47.22 ( ) ol kitābnı ĥaķķ oķuvı birlen yaǾnį indürülgençe özgertmeyinçe 

oķurlar (  

47.23 ) bu kişiler kitābke įmān kitürürler ĥabeşeden ķaytup įmān kitürgen kişiler 
ĥaķında ingen 

47.24 ( ) ve kimlerdür kitābnı inkār ķılurlar ( ) bes bu kişiler 
alardur küfrni įmān 

47.25 birlen almaşduruvları sebebli żarar itüvçiler ( ) ey yaǾķūbnıñ balaları 

(  

47.26 ) minim şunday niǾmetlerimni isiñizge tüşüriñiz ( ) ol niǾmetler birlen 
sizge enǾām ķıldım 
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47.27 ( ) daħı düristlikde min ( ) sizni şol zamānda bar bolġan 
ādemler üzerine 

47.28 artuķ ķıldım ( ) daħı şunday künden ķorķıñız ey isrāǿįl balaları ( ) 
bir 

 

I / 48 

 

48.1 nefs muñsız ķılmas ol künde ( ) ikinçi bir nefsden ( ) hiç nerseni 

( ) 

48.2 daħı hiç bir nefsden ķabūl ķılınmas ol künde ( ) fedānı ( ) daħı hiç bir 
nefske fāǿide 

48.3 birmes ol kün ( ) yardem ( ) daħı ol künde ol nefslerge yardem de 
birilmiş 

48.4 bolmas allahü teǾālā benū isrāǿįl ķıśśasın başlaġan nersesi birlen tamām ķıldı 

( ) ey muĥammed 

48.5 şol vaķtni isiñe tüşür ibrāhįmni imtiĥān ķıldı ( ) rabbisi (allahü teǾālā) ( ) 
türli emrler 

48.6 birlen ibtilāǿ meşaķķatli işler birlen teklįf itmek ( ) bes ibrāhįm Ǿahm ol emrlerni 
tamām itdi 

48.7 yaǾnį ol emrler birlen Ǿamel itdi ( ) eytdi allahü teǾālā ( ) 
düristlikde min 

48.8 sini ādemlerge imām ķıluvçımun ( ) ibrāhįm Ǿahm eytdi daħı minim 
balalarımdan da imām ķıl 

48.9 diyü ( ) eytdi allahü teǾālā cevābda ( ) minim Ǿahdim nebüvvet 
yā ki imāmet žālimlerġa 

48.10 irişmes diyü yaǾnį siniñ balalarıñdan žālim bolġanlarını imām ķılmaym fāǿide: ibrāhįm 
eb-raĥįm 
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48.11 (şefķatli ata) maǾnāsında allahü teǾālāniñ ibrāhįm Ǿahmnı Ǿamel ķıluv birlen teklįf itken 
kelime (emr)leri 

48.12 on nerse bişisi başda bişisi tende başda bolġanları 1 saç aldurmak yeise ķıskartmaķ 2 
mıyıķ 

48.13 kismek östki irni birlen tigiz itüp  3 ŧahāretde aġızġa śu almaķ 4 burunġa śu almaķ 5 
misvāk 

48.14 istiǾmāl itmek tende bolġanları 1 ķoltuķ yönlerini yoluķmaķ 2 tırmaķlarnı kismek 3 
ķasıķ yünini 

48.15 kitermek 4 śu birlen isticāǿ ķılmaķ 5 balanı senetke birmek bu on nerse ibrāhįm Ǿahmge 
farż boldı 

48.16 bizge senet resūl ekremniñ ( ) didügi sözi muñar işāretdür bu āyetde 
bolġan mesǿele 

48.17 peyġamberlerniñ günāhdan maǾśūm boluvı hem kāfirniñ imāmetke lāyıķ bolmavı eger 
de āyetde imāmdan murād 

48.18 pādişāh (bir memleketniñ başı) murād bolsa žālimdan kāfir murād bola kāfir 
müselmānġa imām boluvġa śāliĥ 

48.19 tügil eger de imāmdan peyġamber murād bolsa žālimdan günāhlı ādem murād bola 
(çünki her günāh žulm özine 

48.20 yā ki başķaġa bes bu āyet peyġamberlerniñ günāhdan maǾśūm boluvına delālet ķıla 
tefsįr beyđāvį śāĥibi 

48.21 eyte bu āyetde peyġamberlerniñ peyġamber boluvdan burun uluġ günāhlardan maǾśūm 
boluvına hem fāsiķniñ 

48.22 imāmetke śāliĥ bolmavına delālet bardı ( ) daħı ey muĥammed şol vaķtni beyān ķıl 

( ) 

48.23 beytu’llahnı (kaǾbeni) ķılduķ biz ( ) ādemler üçün ŝevāb ornı yā ki ķaytaçaķ 

orun ( ) 

48.24 daħı emįnlik ornı ( ) daħı ibrāhįm baśup turġan orundan tutuñız 

( ) 

48.25 namāz oķuy turġan orun (bu āyetniñ nuzūline sebeb) resūl-i ekrem ĥażret-i Ǿömerniñ 
ķolından tutup bu orun 

48.26 ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām baśup turġan orun digen ĥażret-i Ǿömer bu orunnı namāz oķuy 
ŧurġan orun yaśayuķ mı? 
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48.26 digen resūl allah bu orunnı namāz oķuy turġan orun yaśav birlen miñe allahü teǾālāden 
emr kilgeni yoķ 

48.27 digen bes ķuyaş ġāǿib bolmasdan burun źikri ötken bu āyet nāzil boldı dimişler Ǿabdu’l-
lah oġlı 

48.28 ĥażret-i cābir resūl ekrem maķām ibrāhįm de iki rekǾat namāz oķudı da artından 

(  

 

I / 49 

 

49.1 ) āyetin oķudıdı ( ) daħı ibrāhįmge Ǿahd (emr) ķılduķ biz 

( ) daħı 

49.2 ismaǾįlge Ǿahd ķılduķ biz (Ǿahm) ( ) üyimni (kaǾbemni) pāklañız dip 
yaǾnį necislerden 

49.3 ve śanemlerden ve günāhlarden pāklañız diyü ( ) kaǾbemde ŧavāf ve ziyāret 
ķıluvçılar üçün 

49.4 ( ) daħı beytü’l-lahda turuvçılar üçün ( ) daħı rukūǾ ve secde 
ķılġanları ĥālde 

49.5 namāz oķuvçılar üçün, bu āyet mekkeni uluġlav ĥaķında hem mekkeniñ emįn boluvı 

ĥaķında ( ) 

49.6 daħı şol vaķtni ey muĥammed (Ǿahm) beyān ķıl ibrāhįm (Ǿahm) eytdi ( ) ey 
rabbim bu orunnı 

49.7 ķılġay idiñ ( ) emįn bolġuçı şehr ( ) daħı bu orun ehlini 
rızķlandurġay 

49.8 idiñ ( ) yimişlerden ( ) ol orun ehlinden įmān kitürgenlerine 
yimişlerden 

49.9 rızķlandurġay idiñ ( ) allahü teǾālāge įmān kitürgenlerine ( ) daħı āħiret 
künine įmān  

49.10 kitürgenlerine ( ) eytdi allahü teǾālā ( ) daħı kāfir bolġanlarına da 
rızķlandururmun ĥażret-i 
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49.11 ibrāhįm ümmetni rızķġa ķıyās ķılup kāfirlerge imāmet birilmegen kibi rızķ da birilmes 
diyü žann ķıldı 

49.12 bes allahü teǾālā ĥażret-i ibrāhįmge bu sözi ile tenbįh itdi rızķ dünyāvį bolġan raĥmet 
müǿminge de 

49.13 kāfirge de Ǿāmm ammā imāmet uħrevį bolġan raĥmet müǿminge gine ħāś diyü 

( ) bes kāfirni dünyāda 

49.14 az müddet fāǿidelendürürmün ( ) munıñ śoñında kāfirni oŧ 
Ǿaźābına küçlermün 

49.15 yaǾnį küçlep kiritürmün ( ) ve ni yavız boldı evrileçek orun bolġan Ǿaźāb 

(  

49.16 ) daħı ey muĥammed şol vaķtni źikr ķıl ibrāhįm (Ǿahm) köterür boldı ( ) 
nigizlerni 

49.17 ( ) beytu’l-lah (kaǾbe) den ( ) daħı ismaǾįl (Ǿahm) köterür boldı 

( ) ey 

49.18 rabbimiz bizden bināmıznı ķabūl itkey idiñ dip eytkenleri ĥālde 

( ) düristlikde sin 

49.19 daǾvāmıznı işitküçi niyetimizni bilgüçisün ( ) ey rabbimiz ( ) 
bizni öziñe boy  

49.20 śunuvçılardan ķılġay idiñ ( ) siñe daħı bizniñ balalarımızdan 
öziñe boy 

49.21 śunuvçı cemāǾat ķılġay idiñ ( ) daħı ĥacda ibādet ķıla turġan ornımıznı 
körsetkey 

49.22 ve bildürgey idiñ ( ) daħı bizniñ üzerimizge kimçiliklerimizni ķabūl itüv birlen 
ķaytķay idiñ 

49.23 ( ) düristlikde sin tevbelerni ķabūl itküçisün hem de raĥmet 
ķıluvçısun 

49.24 ( ) ey rabbimiz siñe boy śunuvçını bizniñ ümmetimiz içinde yibergey 

idiñ ( ) şol 
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49.25 ümmetden Ǿālā ĥażret-i ibrāhįmniñ duǾāsını ķabūl itüp muĥammed 
(śalǾam)n üçün de 

49.26 res ah mi

resūlni allahü te
ı yiberdi şunıñ 

ūl all n atam ibrāhįmniñ duǾāsı, Ǿįsā (Ǿahm)nıñ büşrāsı hem anamnıñ rüǿyāsı 

didi ( ) 

49.27 ol resūl ol ümmet üzerine oķur ( ) siniñ āyetleriñni yaǾnį ķurānnı 

( ) d ı aħ

49.28 üyretür alarġa kitābnı ( ) daħı ĥi i (kmetn ) daħı pāklar ol resūl ol 

ümmetni küfrden (  

 

I / 50 

 

50.1 ) düristlikde sin ġālibsün hem ĥikmet iyesisün ( ) kim yüz 
ürür yaǾnį 

hiç kim döndür

dönd

50.2 mes ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selā illetinden 

(

mnıñ m

) meger özini allahü 

egen kişi g50.3 teǾālāniñ maħlūķı dip bilm ine yüz döndürür ( ) ve 
ta mni ĥķįķ biz ibrāhį

50.4 dünyāda resūllik ve dostlıķ birlen iħtiyār ķılduķ ( ) 
düristlikde ol ibrāħim 

50.5 āħiretde izgülerdendür ( ) ey muĥammed şol va e 

rabbisi eytdi (

ķtni beyān ķıl ibrāhįmg

) 

50.6 boy śun hem dįniñni alla f ķıl diyü (h üçün śā ) ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām cevābda 

eytdi (  

50.7 ) bütün Ǿālemniñ terbiye idüvçisi b an allahü teǾālāge boy śundım diyü 

(

olġ

) 
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50.8 aleyhi’s-selām millet-i islāmiye birlen buyurdı (daħı ibrāhįm Ǿ ) balalarına ( ) 
daħı yaǾķūb balalarına 

50.9 millet-i islāmiye birlen buyurdı ( ) ey balalarım ( ) düristlikde 
allahü teǾālā sizniñ üçün 

50.10 iħtiyār ķıldı ( ) islām dįnini ( ) bes ölmessiz ( ) meger 
ölersiz 

50.11 ĥālbūkim siz müselmānlarsız didi yaǾķūb * yehūdler resūl allahġa ey muĥammed sin 
b ölgen

de balalarına yehūdlik birlen buyurdı didiler şunı redd ķılup allahü teǾālā 

bilmeysün mini yaǾķū  

50.12 künin
kileçekdegi āyetni indürdi 

50.13 ( ) ey yaĥūdiler elle siz ĥāżirler idiñiz mi ( ) yaǾķūb 
Ǿaleyhi’s-selāmge ölüm 

50.14 ĥāżir bolġan vaķtde yaǾnį siz yaǾķūbnıñ ölgen vaķtinde yanında tügil idiñiz niçük 
 yehūdlik birlebalalarına n 

50.15 vaśiyyet ķılduķını bildiñiz ( ) şol ölüm ĥāżır bolġan vaķtde yaǾķūb Ǿaleyhi’s-
selām balalarına eytdi 

50.16 ( ) minim nersege Ǿibādet ķılursız ? (śoñımdan ) eytdiler yaǾķūb 
Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

50.17 balaları ( ) siniñ maǾbūdıña daħı siniñ at ıñnıñ maǾbūdına 

Ǿibādet ķılurmız (

alar

 

50.18 ) siniñ atalarıñ ibrāhįm daħı ismaǾįl daħı isĥaķdur (  

50.19 ) siniñ maǾbūdıñ bolġan bir maǾbūdke Ǿibādet ķılurmız ĥālbūkim biz ol 
y śunuvçı idü

50.20 ismaǾįl Ǿaleyhi’s-selāmnı atalar cümlesinden teġlįbā śanalġan yā ki Ǿa.m. ata 
inde bolġ

maǾbūdke bo k 

menzil anġadur niteki resūl allah 

50.21 “  “ digen hem resūl allah Ǿummį ĥażret-i Ǿabbaske “  

“ digen ( ) 

50.22 uş aǾķūb hem bularnıñ balaları şunday cemāǾatdür (bu ibrāhįm hem y ) taĥķįķ
t üçün 

 
bu ümme
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50.23 ötdi ( ) kesb ķılġan nerseleri yaǾnį kesb ķılġan Ǿam  cezāsı 

(

elleriniñ

) 

50.24 daħı ey er sizge de kesb ķılġan nerseñiz bolur yaǾnį kesb ķılġan Ǿamelleriñizniñ  yehūdl
cezāsı 

50.25 bolur ( ) daħı ey yehūdler siz śoralmış bolmassız ( ) alarnıñ 
işlegen 

50.26 işlerinden yaǾnį her bir cemāǾat öz Ǿamelinden gine śoralmış bolur başķa kişiniñ 
lmas Ǿamelinden śora

50.27 ( ) daħı ehl-i kitāb eytdiler ( ) yehūd bolıñız yeise naśārā 
bolıñız 

50.28 diyüp ( ) eger yehūd yā ki n dįnge könülürsiz diyü yaǾnį 
yehūdler r 

aśārā bolsañız ĥaķķ 
eytürle

olıñız50.29 yehūd b  diyü naśārālar eytürler naśārā bolıñız ( ) eyt sin ey muĥammed 

( ) 

/ 51 

belki ibrāhįm (Ǿahm) milletine iyerürmiz ol ibrāhįm (Ǿahm) her bir bāŧıl dįnden ĥaķķ 

įnge avışķuçıdur (

 

I 

 

51.1 

d  

51.2 ) daħı ol ibrāhįm şirk ķatuvçılardan bolmadı ( ) eytiñiz ey 

müǿminler ( ) 

biz allahü teǾālā51.3 ge įmān kitürdük ( ) daħı bizge indürilgen nersege 

(ķurānġa) įm rdük (ān kitü  

51.4 ) daħı ibr

51.5 indürilgen nersege * esbāŧ yaķūbnıñ balaları on śuĥuf gerçi ibrāhįm Ǿahmge gine 
lgen bolsa da her 

āhįm, ismaǾįl, isĥāķ, yaǾķūb, daħı 
esbātġa 

indüri
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51.6 ķayusı şol on śuĥuf birlen Ǿamel itdükleri üçün her ķayusına indürilgen ĥükminde bola 

( ) 

51.7 daħı mūsā birlen Ǿįsā (Ǿahm)ge indürilgen nerse (tevrāt birlen incįlge) įmān kitürdük 

(  

51.8 ) hem de rableri ŧarafından kitāblar birilmiş peyġamberlerniñ kitāblarına įmān 

kitürdük (  

51.9 ) įmān kitürüvde ol peyġamberlerden hiç birisiniñ arasını ayurmaymız (yaǾnį 
yehūdler kibi baǾżı peyġamberge 

51.10 įmān kitürüp baǾżısını inkār itmeymiz belki küllisine įmān kitüremiz ( ) 
daħı biz ol allahġa 

51.11 boy śunuvçılarmız* ( ) eger yehūdler įmān kitürmeseler ( ) siz 

ler (

įmān ķitürgen kibi 

) bes taĥķįķ yehūdler ĥaķlıķġa könülürler idi (51.12 įmān kitürse ) ve 
eger yehūdler įmān 

dürseler (51.13 dan yüz dön ) ammā ol yehūdler ĥaķlıķķa ħilāf ķıluvda alar 

ġınadur ( ) 

ed allahü teǾ
į ĥaķġa ħilā ķlarında 

51.14 bes elbette ey muĥamm ālā siñe ehl-i kitābnnıñ ĥaķġa ħilāflıķlarunı kāfį 
bolur yaǾn flı

51.15 allah siñe kefįl ve żāmin bolur yaǾnį tiyüşli cezālarını birür ( ) ve ol 
allahü teǾālā ehl-i kitāb 

51.16 nıñ sözlerini işitüvçidür köñillerindegi düşmānlıķlarnı bilüvçidür ( ) allahü 
teǾālā bizlerni 

51.17 şunday pāklav birlen pākladı yaǾnį įmān birlen ol įmān birlen pāklav klavıñız 
kibi tügil 

 sizniñ pā

vnı 

teǾālā müselmānlarġa eytdi siz allahġa įmān kitürdük dip eytiñiz hem allahü 

51.18 naśārālar yeñi tuvġan balalarnı (maǾmūdiye) birlen atalġan śarı śuġa çomuralar idi hem 
bu çomuru

51.19 pāklav dip eyteler idi çomurġaç ĥaķķ naśrānį boldı diyü iǾtiķād ķılalar idi şunıñ üçün 

51.20 allahü 
teǾālā bizni 
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51.21 įmān birlen pākladı sizniñ śarı śuġa çomurup pāklavıñız kibi tügil 

( ) 

51.22 daħı kimdür pāklāv yüzinden allahü t Ǿālādan körkemrek yaǾnį hiç kim yoķdur 

(

e

) daħı 

ıluvıñız kibi 

inden evvelrek 

hü 

51.23 biz ol allahü teǾālāge Ǿābidlerimiz Ǿibādetimizde allahü teǾālāge hiç kimni sizniñ şerįk 
ķ

51.24 şerįk ķılmaymız yehūdler müselmānlarġa eytdiler biz kitāb-ı evvel ehli hem bizniñ 
ķıblemiz sizink

51.25 ilkde Ǿarabdan peyġamberler bolmadı eger de muĥammed peyġamber bolsa Ǿarabdan 
bolmay bizden bolur idi bes alla

51.26 teǾālā ķaşında sizden artuķ diyü şunı red ķılup allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi ( ) eyt sin 

51.27 e uĥammedy m  yehūdlerge ( ) eyā bizniñ birlen allahü teǾālāniñ şāǿnında 

daǾvā ķıluşasız mı (  

51.28 ) lbĥā ūkim ol allahü teǾālā bizniñ rabbimiz ve sizniñ rabbiñizdür 

( ) daħı bizgedür 

1.29 öz Ǿam Ǿamellerimiz berāberinde cezālanurmız (5 ellerimiz yaǾnį biz öz ) 

2.1 yaǾnį siz öz Ǿamelleriñiz berāberinde cezālanursız (

ve sizgedür öz Ǿamelleriñiz 

 

I / 52 

 

) 5 ĥālbūkim biz 
llahü teǾālā üçün dįnni 

 teǾālāge şirk ķ

a

52.2 ve Ǿamelni ħāliś ve śāf ķılġuçımız ve siz Ǿamelde allahü atuvçısız muħliś 
elbette müşrikden artuķ 

52.3 ( ) eyā eytesiz mi ey ehl-i kitāb ( ) düristlikde ibrāhįm 
daħı ismaǾįl 

52.4 ( ) daħı isĥāķ hem ya bnıñ balaları (Ǿahm) Ǿķūb hem yaǾķū

( ) yehūdler 
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52.5 boldılar diyü ( ) yeise naśārālar boldılar diyü ( ) eyt ey muĥammed 

eh bķa (l-i kitā ) 

vçirek 52.6 eyā siz mi bilü ( ) yeise allahü teǾālā mi bilüvçirek yaǾnį elbette allahü 

teǾālā bilüvçirekdür (  

52.7 ) özi 
? 

52.8 yaǾnį bu kişiden žālim kimse hiç yoķdur bu kişiler yehūdlerdür çünki allahü teǾālāniñ 
m Ǿahmnı tevrātda bāŧıl 

uvçı boluvı birlen hem yehūdlik naśārālıķdan bizgüçi boluvı birlen 

ķaşında bolġan güvāhlıķnı allahü teǾālāden yaşirivçiden 
da kim yavızraķ bolur

ibrāhį

52.9 dan ĥaķġa avış
beyān ķılġan şehādetni 

52.10 yehūdler yaşirdiler ( ) sizniñ işlegen nerseñizden allahü teǾālā 

ġāfil tügil (  

52.11 ) bu ibrāhįm ıñ balaları ilkde ötken bir ümmetdür 

(

yaǾķūb hem bularn

) ol ümmetniñ 

ķ52.12 kesb ılġan nerseleri özlerinedür yaǾnį kesb ķılġan Ǿamelleriniñ cezāsı ( ) 
hem sizniñ de 

52.13 kesb ķılġan nerseleriñiz öziñiz üçündür yaǾnį kesb ķılġan Ǿamelleriñizniñ cezāsı 

(  

52.14 ) ötkendegi ümmetlerniñ ķılġan işlerinden siz cevāb alınmış bolmassız her 
cemāǾat öz Ǿamelinden gine 

śoralur.52.15  (birinçi cüzǿ tamām) ikinçi cüzǿ başı ( ) ādemlerden 
nādānları eytürler 

52.16 yaǾnį ķıbleniñ özgerüvini inkār itüvçi münāfıķlar ve yehūdler hem müşrikler ķıble 

almaşınġaç eytürler (  

52.17 ) muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmnı hem müǿminlerni ilkde bolġan 
ķıblelerinden ni nerse döndürdi 

52.18 yaǾnį ilkde ķıble itüp beytu’l-muķaddeske namāzda ķarşı bolalar idi şundan nerse 
döndürdi ve nįk döndiler 
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52.19 diyü ( ) eyt sin ey muĥammed ķıbleniñ özgerüvin inkār 
itüvçilerge ķuyaş çıġış 

52.20 cihetleri de hem ķuyaş baŧış cihetleri de allahü teǾālānikidür bes allahü teǾālā bu 
cihetlerden kirek ķayusına 

 birlen emr ķılsa da iħt52.21 yönelüv iyārında ( ) ol allahü teǾālā 
tilegen kimsesini 

) 52.22 toġrı bolġan yolġa köndürür yaǾnį islām dįnine ( 
ey muĥammed ümmeti 

uķ nitek toġrı yolġa köndürge52.23 oşandaķ sizni izgü ve Ǿādil bolġan ümmet ķıld n idük sizni 
ammā 

52.24 bolay ķıluvımız ( ) 
peyġamberleriniñ dįnin i

ķıyāmet küninde ādemlerge 
rişdürüvleri 

üzerine şāhidler boluvıñız üçün (52.25 ) daħı peyġamber sizniñ 
üzeriñizge sizge 

ş  bolsun üçün bu āyet ümm

52.27 hem bu ümmetniñ ittifāķınıñ hüccet boluvı ĥaķında indi şeyħ ebū el-manśūr el-maturįdį 

52.28 icmāǾnıñ ĥüccet boluvına istidlāl ķıla çünki allahü teǾālā bu ümmetni sözleri maķbūl 

 

53.1 mūcib bolġan Ǿadālet birlen śıfatladı bes her ķayçan ümmet-i muĥammed śallallahü 
Ǿālā Ǿaleyhi ve sellem bir şeyǿ üzerine 

icmāǾ ķılsalar hem ol şeyǿ birlen şehādet birseler ol şeyni ķabūl itüv lāzım bola 

52.26 dįnin iri dürüvine şāhid et-i muĥammed śallallahü teǾālā 
Ǿaleyh ve sellemni medĥ ĥaķında 

bu āyet birlen 

bolurġa tiyüşli boluvnı 

I / 53 

 

te

53.2 

(  

53.3 ) sin namāzda tevbe ķıla turġan ķıbleni ķılmaduķ (ol kıbledan murād kaǾbe 
çünki resūl allah 

53.4 mekkede vaķt kaǾbege tevbe ķılup oķuydur idi medįnege hicret ķılġannıñ śoñında 
b  eytü’l-muķaddeske
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53.5  emr ķılındı yehūdlerni ülfetlendürmek üçün hem on altı ay beytü’l-
muķaddeske tevec h ķılup 

tevbe birlen
cü

53.6 namāz oķudı munıñ śoñında ķaytadan ķıbleni kaǾbege eylendürildi) ĥāśıl maǾnāsı 
allahü teǾālāden siñe 

53.7 kaǾbege yönelmek birlen emr ve siniñ ķıbleñni beytü’l-muķaddeske evürmedük 

 ( ) meger evürdük žuhūr 

ilüp ayruvımız üçün ( ) resūlge iyergen hem resūlni taśdįķ 53.8 Ǿilmi birlen b
ķılġan 

53.9 kişini ( ) iki ökçesi üzerine eylengen kişiden yaǾnį resūlge iyergen 

53.10 kişi birlen dįnde şik ķılup küfrge ķaytķan kişini ayurup bilüvimiz üçün 

( ) 

53.11 düristlikde ķıble işi ādemlerge uluġ ve aġır iş boldı yaǾnį ķıbleni beytü’l-muķaddesden 
ruv 

53.12 (

kaǾbege aylandu

) meger allahü teǾālā ĥaķlıķġa köndürgen ādemlerge gine uluġ ve 

ġır bolmadı (  a

53.13 ) allahü teǾālā sizniñ įmānıñızı żāǿiǾ ķıluvçı bolmadı (yaǾnį 
įmān üzerinde ŝābit 

53.14 boluvıñızı yā ki beytü’l-muķaddeske ķarap namāz oķuvıñıznı) çünki resūl allah kaǾbege 
a ġaç 

resūl allahdan ķıble b
ılar 

teveccüh ķıla b şla

53.15 eytü’l-muķaddesden kaǾbege aylandurulmasdan evvel ölgen 
kişiler ĥālinden śorad

53.16 şundan śoñ bu āyet indi ( ) düristlikde allahü teǾālā 
şefķatlidür raĥmet 

53.17 ķıluvçıdur elbette ecrleriñizni żāǿiǾ itmes ( ) ey 
muĥammed taĥķįķ köremiz 

iñ kökke döndürilmekligini (53.18 siniñ köziñn ) bes döndürürmiz ve eylendürürmiz 

sini (  

53.19 ) sin rāżī bolġan ķıbleġa ( ) indi sin yüziñni döndür 
mescid-i 
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53.20 ĥarām ŧarafına ( ) ve ķayu ġın  bolsañız da ey muĥammed ümmeti 

(

a orunda

) yüzleriñizni 

düriñiz ve döndüriñiz (53.21 mescid-i ĥarām ŧarafına yönel ) 
düristlikde kitāb birilgen kişilerniñ 

53.22 şundayları ( ) düristlikde anday ādemler kaǾbege yönelüv 
rablerinden ŝābitdür 

53.23 diyü bilürler ( ) allahü teǾālā yehūdlerniñ ķılġan nerselerinden ġāfil 

53.24 ķıbleniñ kaǾbege eylenüvin inkārlarından bu āyet kaǾbege yönelüvniñ farż boluvı 

i: birisi mescid-i aķśā birlen atalġan beytü’l-muķaddes ikinçisi mescid-i 
ĥarām birlen 

brāhįm Ǿaleyhi’s
brāhįm Ǿaleyhi’s-selām 

uşķan resūl ekrem peyġamber bolup 

ķılġannıñ 

ılınmadı 

I / 54 

4.2 kütedür1 idi resūl allah bir vaķt medįnede hicretden ol altı ay śoñında receb ayınıñ on 
bişinde döşenbe 

54.3 kün benū selime mescidinde öyle namāzını beytü’l-muķaddeske teveccüh ķılup oķup 
rġanda ĥażret-i cebrāǿįl źikr 

tügildür (yaǾnį 

ĥaķında 

53.25 ķıble iki türl

53.26 atalġan kaǾbe i -selām kaǾbeni bināǿ ķılġaç ķaǾbege teveccüh ķılup 
namāz oķuġan i

53.27 ölgenniñ śoñında başķa peyġamberlerge de allahü teǾālā beytü’l-muķaddeske teveccüh 
ķılurġa ķ

53.28 mebǾūŝ bolġannıñ śoñında mekkede vaķt on üç yıl kaǾbege teveccüh ķılup namāz 
oķuġan medįnege hicret 

53.29 śoñında beytü’l- muķaddeske teveccüh birlen meǿmūr bolġaç yehūdler resūl allahdan 
küleler iken hem bizniñ ķıblemiz nesħ ķ

 

 

54.1 muĥammed (śallallahü Ǿaleyh ve sellem) de bizniñ ķıblemizge teveccüh ķıla didiler şol 
sebebli resūl allah hemįşe ķıble almaşuvnı 

5

tu

                                                            

1 "köterir” olmalı. 
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54.4 ķılınġan āyetni hem anıñ aldındaġı ve śoñındaġı āyetni indürdi hem resūl allah öyle 
namāzınıñ ķalġanını 

54.5 kaǾbege teveccüh ķılup oķudı şunıñ üçün de benū selleme mescidini ( ) 
diyü ataldı ķıbleniñ 

54.6 kaǾbege eylenüv ħaberini ehl-i ķubā işitkeç içinde yüzlerini kaǾbege yöneldürdiler resūl 
ekrem 

54.7 işitkeç ehl-i ķubānıñ Ǿamelini śevāb kördi ehl-i ķubāǿ ķıśśası birlen de
mesǿelege istidlāl ķıl

 fuķahāǿ bu 
ġanlar 

aŧāsını bilse namāznı 

lġan 

54.8 yaǾnį bir kişi köñil birlen oylap ķıbleni yaķına bilmeyinçe namāzġa kirişse namāz 
içinde ħ

54.9 bozmay ġına ķıbleġa eylenür didiler hem taĥvįl ķıla ķıśśası birlen kitābnı senet birlen 
nesħ senetni kitāb 

54.10 birlen nesħniñ cevāzına istidlāl mümkin çünki başda kaǾbege teveccüh kitāb birlen 
ŝābit bolġan bolsa da 

54.11 beytü’l-mmuķaddeske teveccühni vācib itken senet birlen mensūħ boldı munıñ śoñında 
senet birlen ŝābit bo

54.12 beytü’l-muķaddeske teveccüh “  “āyeti birlen mensūħ boldı 
yine de fuķahā ķaşında ķıble 

ānına ķarap namāz oķuv 

54.13 kaǾbe-i maħśūśanıñ  havāǿsı hem Ǿarśāsı istįnāları tügil şunıñ üçün de (allahü teǾālā ĥıfž 
eylesün) kaǾbe 

54.14 vįrān bolġan taķdįrde kaǾbe c dürist hem kaǾbe üstinde 
namāznıñ düristligi de 

54.15 şundandur ( ) ve eger kilseñ sin ey muĥammed ( ) 
şunday kişilerge kim 

ş idi yaǾnį yehūdler birlen naśārālarġa ( ) 54.16 alarġa kitāb birilmi ķıbleniñ kaǾbe 
boluvı ĥaķında rast 

54.17 ikenligiñe delālet ķılġan her bir delįl ve Ǿalāmet birlen ( ) siniñ ķıbleñe ehl-i 
kitāb iyermesler 

54.18 ( ) hem de sin de ehl-i kitābnıñ ķıblesine iyergüçi tügilsün 

( ) daħı ehl-i 
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54.19 kitābnıñ baǾżısı imes ( ) iyergüçi ( ) baǾž sine yaǾnį yehūdler 
naśārālar ķıblesine 

ısınıñ ķıble

54.20 naśārālar yehūdler ķıblesine iyermes çünki yehūdler beytü’l-muķaddeske teveccüh 
śārālar maşrıķġa tev

4.21 ķıla

ķılalar na eccüh 

5 lar ( ) ve eger sin ey muĥammed ehl-i kitābnıñ istegen ve 
ündegen nerselerine iyerseñ 

54.22 ( ) miñe kilgeni śoñında ( ) bilüvden; yaǾnį ķıbleniñ kaǾbe boluvı 

54.23 dįnniñ islām boluvı siñe žāhir bolġannıñ śoñında (

hem allahü teǾālā ķaşında 

) düristlikde sin ehl-i kitābnıñ 
 

54.24 ve ündegen nerselerine iyerdügiñ vaķtde (

istegen

) elbette žulm ķıluvçılardansun 
e ŧıñlaġuçılarġ

 iyergen kişilerge tehdįd hem ĥaķda ŝābit boluvġa taĥrįż bar 

(bu āyetd a 

54.25 luŧf nefs arzusına

( ) 

54.26 şunday kişilerge alarġa kitāb birdük biz yaǾnį ehl-i kitāb Ǿālimleri ( ) muĥammed 

54.27 bilürler tevrātda źikr ķılınġan śıfat birlen (

śallallahü Ǿaleyh ve sellemni 

) nitekki özleriniñ balalarını 

4.28 (Ǿabdu’l-lah bin selām rađį allahü teǾālā anhu eyte) muĥammed śallallahü Ǿaleyh ve 
sellemni kördüküm vaķtde balamnı bildüküm kibi bildim 

5.2 mümkin didi (

bileler idi 

5

54.29 hem balamnı bildükümden artuķ bildim diyü ĥażret-i Ǿömer Ǿabdu’l-lah bin selāmge 
niçük balañdan artuġraķ bildiñ 

 

I / 55 

 

55.1 didükde min muĥammed śalǾamnıñ ĥaķķ peyġamber boluvı ĥaķında aślā şik ķılmaym 
ammā ħatunlar ĥaķında şik ķıluv 

) daħı düristlikde ehl-i kitābdan baǾżı bir cemāǾat 5

( ) ĥaķnı 
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55.3 (yaǾnį resūl allahnıñ ĥaķķ peyġamber idükni) yaşirürler ( ) ĥālbūkim özleri 
 b

55.4 (

ĥaķnı ilürler 

) ĥaķlıķ rabbiñden ŝābit bolġan nersedür başķalardan ŝābit bolġan nerse 

tügildür (  

55.5 ) bes ĥaķlıķnıñ rabbiñden ŝābit bolġan nerse boluvında şik 
ķıluvçılardan bolma 

55.6 ( ) her bir ümmet üçün yüzini döndüre turġan ķıble bardur 

( ) 

55.7 şulay bolsa izgüliklerge aşuġıñız; yaǾnį dünyā ve āħiret saǾādetine ( ) ķayu 
a ġına bolsañız da 

55.8 

orund

) cıyġanı ĥālde barçañıznı kiltürür allahü teǾālā hem Ǿamelleriñiz 
de ülüş birür 

5.9 (

berāberin

5 ) düristlikde allahü teǾālāniñ her nersege küçi yitküçidür 

( ) 

55.10 ve ķayu ġına orundan seferge çıķsañ da ( ) döndür sin yüziñni 
mescid-i ĥarām 

55.11 ŧarafına ( ) daħı düristlikde mescid-i ĥarām ŧarafına yönelüv elbette ŝābitdür 

( ) 

55.1

rabbiñden 

2 ( ) allahü teǾālā sizniñ ķılġan işleriñizden ġāfil tügildür 

( ) 

55.13 ve ķayu ġına orundan seferge çıķsañ da ( ) bes yüziñni döndür sin 

( ) 

55.14 mescid-i ĥarām ŧarafına ( ) ve ķayu ġına orunda bolsañız da 

( ) bes yüzleriñizni 

55.15 mescid-i ĥarām ŧarafına döndüriñiz ve yöneldüriñiz allahü teǾālāniñ bu sözin tekrār 

5.16 hem teş bu taĥvįl ķıble vāķıǾası bizniñ şerįǾatimizde nesħ žāhir bolġan 
evvelgi vāķıǾa 

itüvi emr ķıbleni teǿkįd 

5 dįd üçün çünki 
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55.17 bolduķından fitne hem şübhe mažnūn bolġan orun bola şol fitneni hem şübheni yiberüv 

55.18 tekrār žikr itdi (

üçün allahü teǾālā 

) yaǾnį yüzleriñizni mescid-i ĥarām ŧarafına 
yöneldürüviñiz ādemler yaǾnį 

55.19 yehūdler üçün bolmasun üçün ( ) sizniñ üzeriñizge ( ) delįl ve ķıçķuruşuv 
yaǾnį yehūdlerniñ muĥammed 

55.20 (śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve sellem) bizniñ dįnimizni inkār itse ķıblemizge iyere diyü 
mücādele ķıluvları bitsün 

55.21 üçün ( ) m ādemlerge gine (muǾānidlerge gine) delįl ve eger şunday 

ķıçķuruşuv bolur ( ) alar 

55.22 žulm ķıluvçı boldılar ( ) ol yehūdlerden yaǾnį yehūdlerden hiç ādemge ĥüccet 
bolmasun üçün 

r itüvçilerge gine ĥüccet bolur anıñ üçün bu muǾānidler eytürler 
muĥammed (śallallahü teǾālā Ǿaleyh 

) kaǾbeg
yaraŧuvı üçün diyürler 

55.25 (

55.23 meger ĥaķnı inkā

55.24 ve sellem e yönelmedi meger ķavminiñ dįnine meyl üçün hem ķavminiñ şehrin 

) bes ķıbleñizge ŧaǾn ķıluvda yehūdlerden ķorķmañız ( ) ve minden 

ķorķıñız (  

55.26 ) daħı yüzleriñizni mescid-i ĥarāmġa döndüriñiz sizniñ üzeriñizge niǾmetimi 
tamām ķıluvım üçün 

55.27 yaǾnį kaǾbege köndürmek sebebli ( ) daħı sizniñ toġrı ve ĥaķķ yolġa 
könülüviñiz üçün 

nıñ üçün de resūl ekrem “55.28 şu  “ dimiş yaǾnį niǾmetniñ tamāmı 

56.1 ĥażret-i Ǿalį “ 

ucmaħķa kirüvdür 

 

I / 56 

 

 “  dimiş yaǾnį niǾmetniñ tamāmı islām 
üzerinde ölüvdür 
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56.2 ( ) niteki siz ber yiberdük yaǾnį āħiretde sizlerge 
ŝevāb birle niǾmetimni 

ler için de peyġam

6.3 tamām ķıluv üçün nitekki dünyāda niǾmetimni peyġamber yiberüv birlen tamām ķıldım 5

( ) sizlerden yaǾnį 

6.4 Ǿarablerden bolġan resūlni (yaǾnį muĥammed śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve sellemni) 5

( ) ol resūl sizniñ 

56.5 üzeriñizge bizniñ āyetlerimizni oķur ( ) daħı sizni küfr ve yavızlıķ 

ķlarından pāklar (ķaranġulı  

56.6 ) ve daħı sizge üyretür ķurānnı hem ķurānda bolġan ĥikmet ve 

lsefelfe erni ( ) daħı 

56.7 üyretür sizge ( ) şol nerselerni ( ) ol nerselerni siz bilür bolmadıñız 

(  

56.8 ) bes siz mini izgü işler birlen isiñiz riñiz miñ sizni śevāb birmek birlen 
źikr ķılurmun 

ge tüşü

56.9 ( ) 
Ǿmetimni tiyüşli 

56.10 ornına śarf ķılıñız (

daħı miñe birgen niǾmetlerim berāberinde şükrāne ķılıñız yaǾnį her bir 
birgen ni

) daħı miñe birgen niǾmetlerim berāberinde küfrān 
ñı

6.11 birgen niǾmetlerimni orunsız yirge śarf ķılup günāhlı bolmañız (

ķılma z yaǾnį 

5 ) 
ey ançalayın 

itürgen ādemler (56.12 įmān k ) körkem işlerge śabrlıķ hem namāz 
birlen yardem isteñiz 

āśıl itüvge k
tev 

56.15 çünki namāz allahü teǾālā emr ķılġança ötelgende her bir yaman işlerden ŧıyaçaķ 

56.13 śabr birlen yardem istev tapula şunıñ üçün çünki śabr aġır işlerge çıdamaķ her kişi 
aġırlıķnı üstine 

56.14 alup körkem işlerni ĥ irişse elbette maķśūdına irişmey ķalmas ammā namāz 
birlen yardem is

( ) 
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56.16 düristlikde allahü teǾālā ya nį alarġa yardem 

birüvdedür (

 śabrlıķ ķıluvçılar birlen birgedür Ǿ

) daħı 

inler eytmeñiz ( ) allahü teǾālā rıżālıġı yolında öltürülgen 56.17 ey müǿm

kişilerge ( ) 

56.18 ölüklerdür dip ( ) belki alar tirüklerdür ölük tügillerdür ( ) likin 
siz alarnıñ tirükler 

56.19 idükni bilmessiz bu āyet bedr śoġışında şehįd bolġan on dört śaĥābe ĥaķında inse de 

 cānını ay ltürülgen kişilerden her birini de şāmil bu āyet şehįdlerniñ allahü 
teǾālā ĥużūrında 

ıladur şehįdlerniñ ni
naśś ķaŧǾį birlen 

56.22 ŝābit hem bu āyet ķabr Ǿaźābınıñ ĥaķlıġına da delįl bola çünki eger de āyetni žāhirinçe 

lbette şehįdlerniñ niǾmet leźźetni bilürlik tirük boluvlarına delālet ķıla 

a müselmānlarnıñ ķabrde niǾmetlenüvi hem Ǿaźāb ķılınuvı hem kāfirlerniñ Ǿaźāb 

r de āyetniñ Ǿumūmnı iǾtibār ķılup şehįdlerni şerāfetleri üçün gine taħśįś 

tde her bir śāliĥ müǿminniñ ķabrde tirük bolup niǾmetlenüvine delālet ķıla 

ǿminniñ niǾmetlenüvine ķıyās ķılına. şehįdler dört türli: bir türlisi dünyā hem āħiret 

ulm birlen yā ki śoġışda tizden cerāĥatlengeçde ölgen kişiler bular 

ķanları ile cenāze namāzı oķulup defn ķılınurlar ikinçi türlisi ĥükm-i 

 

likin millet 

56.20 üçün amay ö

56.21 tirük boluvlarına delālet ķ Ǿmetler leźźetini bilürlik ķadar tiriklikleri 

şehįdlerge 

56.23 ħāś itsek e
śarāĥat ammā şehįdlerden 

56.24 başķ
ķılınuvı başķa āyetlerden 

56.25 biline ege
ķılınġan 

56.26 disek āye
kāfirniñ Ǿaźāb ķılınuvını 

56.27 mü
ĥükminde 

56.28 şehįd bolur bular ž
yuvılmas 

56.29 hem kefenlenmes 
āħiretde  şerāfet 

 

I / 57 
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57.1 ve fażįlet iyesi bolurlar özlerine dünyā ĥükmi yürütülmes yaǾnį dünyā ĥükminde şehįd 
bolmas yaŧup hem 

7.3 yolda ölgen kişiler hem birmen avruvı birlen ölgen kişi hem nifāsdan ölgen ħatun 
üçünçi 

57.4 türlisi dünyā ĥükminde şehįd bolur  āħiret ĥükminde şehįd bolmas izgü niyetden başķa 
aķtūl bolġan 

 

hem 

57.2 yanup, bināǿ astına ķalup hem ĥadd śoġılġanda, istev yolında ve başķa allahü teǾālā 
rıżālıġı tapılġan 

5

m

57.5 kişiler dörtinçisi dünyā ĥükminde de āħiret ĥükminde de şehįd bolmas ĥaķlıķda bolġan 
imāmdan baş tartuv

57.6 yā ki yol kisüv sebebli öltürülgen kişiler bularnı yuvılmas hem kefenlenmes, cenāze 
namāzı oķulmas 

57.7 āħiretde şehįdler derecesine irişmesler bularġa şehįd dimek telef olduķları üçün gine 

( ) daħı 

57.8 sizni ey muĥammed (śalǾam) ümmeti imtiĥān ķılurmız ( ) 
ķorķudan ve açlıķdan bir az nerse birlen 

57.9 ( ) daħı māllardan kimitüv birlen ( ) daħı cānlardan ve 
yimişlerden kimitüv 

57.10 birlen ( ) daħı şunday śabrlıķ ķıluvçılarġa süyünç bir sin ey 
uĥamm allahü m ed (śall

57.11 teǾālā Ǿaleyh ve sellem) ( ) her ķayçan ol śabrlıķ i 
belāǿ ve ķażā 

 ķıluvçılarġa irişküç

işse (57.12 ir ) eytdiler alar ( ) düristlikde biz m  ķul boluv yüzinden 
allahü teǾālā üçünmiz

emlūk boluv ve
 

ükni bizge ķılur (57.13 özi tiled ) daħı düristlikde biz allahü teǾālāge 
ķaytuvçılarmız (her bir 

57.14 ādemniñ nefsine ħoş kilmegen ve nefsi rāžī bolmaġan nersege muśįbet diyile ve bu 

muśįbet irişdükde “  

57.15  “ dimek senet bola şunıñ üçün de resūl ekrem 

“  
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57.16  “  bir kişi nefsine ħoş kilmegen nerse 

erişdükde (

 dimiş mażmūnı

 

57.17 ) dise yaǾnį yalġız tili birlen gine eytmey şol sözi birlen Ǿamel itse 
allahü teǾālā 

ķayġusından 
ķnı birür (bir 

ķtde resūl allah yana tur

57.18 kilgen kimçilikni ŧolturur ve bu ķayġunıñ Ǿāķibetini körkem ķılur ve 
ħal

57.19 va ġan oŧı söngeç “  “ digen resūl allahġa 
oŧ sönüv 

57.20 muśįbet mi digenler resūl allah her bir müǿminni rencite turġan nerse muśįbet dimiş 

( ) bu śıfatlı 

57.21 kişiler ( ) ol kişilerge rablerinden şefķatler bolġuçıdur ( ) 
daħı raĥmet 

57.22 bolġuçıdur ( ) daħı bu śıfatlı kişiler ( ) alardur toġrılıķġa ve 
ĥaķlıķġa könülüvçiler 

57.23 ( ) düristlikde mekke-i mükerremedegi śafā birlen merve taġı 

( ) allahü teǾālāniñ dįniniñ 

etlerindendür (57.24 Ǿalām ) bes bir kişi beytu’l-lahnı ķaśd ķılsa yaǾnį farż-ı 

ĥacc ķılsa ( ) 

57.25 yeise beytu’l-lahnı ziyāret ķılsa yaǾnį Ǿumre ĥac ķılsa ( ) bes ol kişi 
üzerine günāh yoķdur 

7.26 (5 ) śafā birlen mervede ŧavāf ķıluvda ( ) ve bir kişi izgü iş 
birlen nefl 

el itse57.27 Ǿam  ( ) bes düristlikde allahü teǾālā ( ) az Ǿamel üzerine köp 

śafā birlen m

 

ŝevāb birüvçidür 

57.28 hem Ǿilmni bilgüçidür bu āyet farż ĥac birlen Ǿumre ĥacda erve arasında 
śaǾy ķıluv ĥaķında indi 
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58.1 śafā birlen merve mekkede iki taġġa Ǿilmler śafā birlen mervede iki śanem bolġan birisi 

isi nāǿile ismli mervede bolġan cāhiliyyet zamān ħalķı śafā birlen mervede bu 

r iken islām kilgenniñ śoñında müselmānlar śafā birlen merve arasında 
aǾy ķıluvnı 

uluġ günāhdan śayup muħālefet üçün saǾy ķılmadılar şunıñ üçün allahü teǾālā 
müselmānlarnıñ iǾtikādınça 

58.5 śafā birlen mervede ŧavāf ķıluvda günāh yoķ diyü ħaber birdi bu āyetniñ žāhirį śafā 

58.6 saǾynıñ ĥarām bolmavın ve mübāĥ boluvın ġına bildürse de likin mübāĥdan üstün 

58.7 senet çünki āyetniñ mefhūmı ibāĥat bolsa da resūl allahnıñ aśĥāb-ı kirāmnıñ fiǾilį birlen 

58.8 ķuvvet tavup senet boldı diydür imām mālik imām şāfiǾį ĥażretleri bu ŧavāfnı ĥacnıñ 

 

isāf ismli śafāda 

58.2 bolġan bir
iki śanemni uluġlav 

58.3 üçün ŧavāf ķılala
s

58.4 

birlen merve arasında 

aĥmed bin ĥanbel ķaşında bu ŧavāf 

ŧavāf ķıluv ŧarafı 

rükni digenler çünki 

58.9 resūl allah “  “ dimiş yaǾnį śafā birlen mervede saǾy 
ķılıñız düristlikde 

58.10 allahü teǾālā saǾy ķıluvnı sizge farż ķıldı maǾnāsında imām aǾžām bu ŧavāfnı vācibdi 
çünki resūl allah 

58.11 hem aśĥāb-ı kirām hiç bir vaķt bu ŧavāfnı tirük ķılmadılar ( ) düristlikde 
şunday ādemler yaǾnį 

Ǿālimleri (58.12 yehūdlerniñ ) biz indürgen nerseni yaşirürler 

( ) biz 

erse muĥammed śallį allahü Ǿaleyh ve sellemniñ ĥaķķ peyġamber boluvına 

58.14 dįnine köndürüvden bolġuçı (

58.13 indürgen n
delālet ķıla turġan şāhidlerden hem islām 

) biz ol nerseni (muĥammed śallallahü 
Ǿaleyh ve sellemniñ śıfatnı) Ǿālim 
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58.15 ādemlerge açuķ beyān ında (ķılġan śoñ ) tevrāt kitābında 

( ) bu allahü teǾālā indürgen 

(teǾālā) laǾnet ķılur (58.16 nerseni yaşirgen kişilerge allah ) daħı laǾnet 
ķıluvçılar yaǾnį ferişteler 

58.17 hem müǿminler laǾnet ķılur ( ) meger şunday kişilerge laǾnet ķılmaslar ( ) 
ol kişiler allahü 

58.18 teǾālā indürgen nerseni yaşirüvden ķaytdılar ( ) daħı Ǿamellerni tüzük ķıldılar 

( ) daħı 

58.19 yaşirgen nerselerin beyān ķıldılar ( ) bes bu kişiler ya şlerin tüzetip Ǿnį tevbe itüp i

58.20 yaşirgen nerselerini beyān itken kişiler ( ) ol kişiler üzerine tevbelerini 

58.21 ķayturmun (

ķabūl itüv birlen 

) daħı min tevbelerni ķabūl itüvçimün ve müǿminlerge 

raĥmetlimün ( ) 

58.22 düristlikde şunday kişiler ( ) kāfir boldılar ( ) daħı öldiler ( ) 
ĥālbūkim alar 

58.23 kāfirlerdür ( ) bu kāfir bolup ölgen kişiler ( ) ol kişiler üzerine allah 
(teǾālā)nıñ 

58.24 laǾneti (raĥm ķıluvı) bolur (etinden yıraķ ) daħı feriştelerniñ hem 
ādemlerniñ laǾ r neti bolu

58.25 ( ) hemmesiniñ de ( ) ol laǾn meñgü bolġanla , 

(

etde rı ĥālde

) ol 

ölgen s 58.26 kāfir bolup kişilerden Ǿaźābnı yiñil ķılma ( ) daħı ol kāfir bolup ölgen 
ādemler 

58.27 ( ) mühlet birilmiş bolmaslar * ķureyş ammed (śalǾam) rabbiñni 
bizge śıfatlap körset digeç 

 kāfirleri ey muĥ
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58.28 al eǾālā źįkr ķılınaçaķ āy i (lahü t etni indürd ) ve sizniñ maǾbūdı ız bir 
ma ŧar

ñ
Ǿbūddur yaǾnį sizniñ āfden 

58.29 maǾbūd boluvġa müstehaķ bolġan bir ginedür maǾbūd boluvġa śāliĥ bolġan ikinçi 

şerįki yoķdur ( ) hiçbir 

 

 

59.1 ĥaķlıķ birlen maǾbūd diyüv ķadar meger ol allahü teǾālā ginedür (

I / 59 

) ol 

gen bendelerge raĥmet ķılġuçıdur müşrikler bu āyetni işitkeç Ǿaceblenüp bir 
ġan maǾbūd nerse ol 

eger rast eytseñ ol bir bolġan maǾbūdke āyet kitür didiler allahü teǾālā şundan śoñ źikr 
aķ āyetni 

59.4 indürdi 

allah dünyāda her bir bendege āħiretde 

59.2 özi süy
bol

59.3 
ķılınaç

( ) düristlikde köklerni ve yirlerni yaraŧuvda 

çıbolġu dur (  

59.5 ) daħı kiç birlen kündizniñ birisi śoñında birisiniñ kilüvinde bolġuçıdur 

( ) 

59.6 daħı şunday kimeler de paraħodlar da bolġuçıdur ( ) ol kimeler paraħodlar 
diñgizde 

59.7 yorur ( ) ādemlerge fāǿ ide  bire turġan nerseler birlen śatuv mālların ve 
başķa 

nerselerni yüklev kibi (

ādemlerni ve 

59.8 ) daħı allahü teǾālāniñ kökden indürgen 
nersesinde 

59.9 bolġuçıdur ( ) ol kökden allahü teǾālāniñ indürgen nersesi yaġmur śuvından 

bolġuçı (  

59.10 ) bes ol yaġ

tirgüzdi (

mur śuvı birlen allahü teǾālā yirni ve yirde öse turġan nerselerni 

) 
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59.11 yir ölgenniñ yaǾnį kebik enniñ śoñında ( ) daħı ol allahü teǾālā yirde śaçdı ve 

tartdı (  

59.12 ) her bir yirde yürüy turġan ĥayvānlardan ( ) daħı allahü teǾālāniñ 
rli 

ŧaraflarġa 
ŧarafına bir vaķt 

uyaş çıġış ŧarafına bir vaķt ķuyaş baŧış ŧarafına bir vaķt issi bir vaķt śalķın bir vaķt 

Ǿaźā vaķt yumşaķ ve bir vaķt ķaŧı itüp döndürüvinde bolġuçıdur 

cillerni tü

59.13 döndürüvinde bolġuçıdur yaǾnį yıllarnı bir vaķt ķıble ŧarafına bir vaķt şimāl 

59.14 ķ  
raĥmet birlen bir vaķŧ 

59.15 b birlen bir 

( ) daħı allahü 

teǾā ŧnı dön59.16 lāniñ emrine müsaħħar ve münķād bolġan bulu dürüvinde bolġuçıdur 

( ) kök birlen 

da bolġan buluŧnı (59.17 yir arasın ) bu işlerde allahü teǾālāniñ barlıġına ve birligine köp 
Ǿalāmetler bolġuçıdur 

59.18 ( ) şunday ķavm üçün ( ) Ǿaķl közleri birlen ķararlar ol ķavm şunıñ üçün de 
resūl ekrem 

59.19 “  “ didi yaǾnį bu āyetni oķup da tefekkür ķılmay ġına 
aġzından aŧķan 

59.20 kişige ökinçdür ve ni ĥasretdür didi ( ) allahü teǾālāniñ birligine şunday 

59.21 ādemlerden bardur 

Ǿalāmetler bola torup 

( ) allahü teǾālādan başķadan tutķan kişiler 

( ) şerįklerni yaǾnį 

 oħşaġan śanemlerni ma59.22 birisi birisine Ǿbūd tutuvçılar bardur ( ) ol birisi birisine 
oħşaġan 

59.23 śanemlarnı süyerler ( ) allahü teǾālānı süyüvleri kibi ( ) daħı įmān 

59.24 (

kitürgen ādemler 

) allahü teǾālānı süyüv yüzinden müşriklerniñ maǾbūdlerin süyüvlerinden 

ķaŧıraķdur (  
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59.25 ) ve eger śanem tuv sebebli özlerine žulm ķılġan müşrikler 

körseler yaǾnį bilseler (

lerni maǾbūd tu

 

59.26 ) ķıyāmet küninde Ǿaźābnı körgenleri vaķtde ( ) düristlikde ķuvvet 

( )  

59.27 bolġan ĥālde allahü te ndür dip bilseler yaǾnį bütün all üçündür dip 
bilseler ķaŧı 

Ǿālā üçü ahü teǾālā 

v birlen59.28 ökinü  ökinürler idi ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā ( ) 
Ǿaźābı ķaŧ

 

ı 

bolġuçıdur (

I / 60 

 

60.1 ) şol vaķtdur Ǿaźābnı körgen vaķtları ol v bizer ve yıraķ bolur 

(

aķtda 

) 

miş bolġan kişiler ( ) iyergen kişilerden ( ) 60.2 iyeril
ĥālbūkim Ǿažābnı 

rler60.3 körü  ( ) daħı alar birle dünyāda bolġan dostlıķ sebebleri kisilgen 
olur 

(dünyāda dįnde ittifāķ hem dįnge dāǾį bolġan maķśūdlarda ittifāķ kibi) 

b

60.4 

( ) daħı 

60.5 iyergen kişiler eytürler ( ) eger de bizniñ üçün dünyāġa kiri ķaytuv bolsa 

idi ( ) 

60.6 bes dünyāda iyermiş kişilerimizden bizer idük ve yıraķ bolur idük ( ) niteki 

şilerimiz bir künde (ķıyāmet küninde) bizden bizdiler ve yıraķ boldılar 

dünyāda 

60.7 iyermiş ki

( ) oşandaķ 

60.8 yaǾnį Ǿaźābnıñ ķaŧılıġını hem iyerilmiş kişilerniñ iyergen kişilerden bizüvin körsetken 
kibi 
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60.9 ( ) m allahü teǾālā yavız Ǿamellerin körsetür üşriklerge 

( ) ol yavız Ǿamelleri 

60.10 müşrikler üzerine ĥasretler bolġan ĥālde ( ) daħı ol mü
 śoñında 

 ķılduķlarında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ) ( 

şrikler 
kirgenniñ

60.11 tamuġ oŧından çıġuvçı tügillerdür (bir türli ķavm özlerine yaĥşı ŧaǾāmlerni ve yaħşı 
kiyimlerni ĥarām 

60.12 ) ey 

andayın ādemler (  

60.13 ) yirde bol Ǿżısından aşañız ( ) ġan nerselerniñ ba ŧabįǾat-i selįmege ħoş 
olġan ĥelāl b

60.14 bolġanı ĥālde ( ) daħı ş ına iyermeñiz eyŧānnıñ ündegen bāŧıl yollar

(  

60.15 ) düristlikde ol şeyŧān sizniñ üçün ( ) žāhir bolġan düşmāndur 

( ) budur 

60.16 başķa tügildür şeyŧān sizge buyurur ( ) yavız ve günāh iş birlen hem 
e Ǿaķla

60.17 bolġan iş birlen (

şeriǾā v  ķabāĥat 

) daħı şeyŧān sizge buyurur sizniñ allahü teǾālā 

60.18 birlen 

üzerine eytüviñiz 

( ) sizniñ bilmegen nerseñizni yaǾnį śanemlerni maǾbūd tutuv birlen 
hem ĥelāl ŧaǾāmlarnı 

60.19 ve ĥelāl kiyimlerni ĥarām dimek birlen ( müşriklerge ķurānġa ve başķa kütb-i 
māviyege iyermek birlen emr 

abalarına iyerüvge meyl it

 (

se

60.20 ķılınġan śoñında müşrikler dįnde ana b diler allahü teǾālā şol 
müşrikler ĥaķında źikr 

60.21 ķılınaçaķ āyetni indürdi) )ve her ķayçan müşriklerge eytilmiş bolsa 

( ) 
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60.22 allahü te gen iyeriñiz diyü (Ǿālā indür ) müşrikler eytürler allahü teǾālā 
indürgen nersege 

60.23 iyermeymiz belki şol nersege iyeremiz ( ) ol nerse üzerinde 
atalarımıznı tapduķ biz 

60.24 yaǾnį atalarımız śanemlerge Ǿibādet ķıldılar biz de şol śanemlerge Ǿibādet ķılamız 

( ) atalarına 

0.25 iyerürler mi gerçi ataları bolsalar da (6 ) dįn işinden hiç nerseni bilmes 

bolsalar da (  

60.26 ) daħı ĥaķlıķġa könülmes bolsalar da bu āyetde işāret bar nažrġa istidlālge küçi 
yitken 

amberler kibi ĥ

an
la 

60.27 kişige taķlįk ķılmav tiyüş ikenlikge ammā peyġ aķlıķda boluvları yaķın 
bolġan kişilerge 

60.28 dįnde iyerüv bu taķlįd tügil belki allahü teǾālā indürgen nersege iyerüv ve ıñ ile 
Ǿamel itüv bo

60.29 ( ) daħı şundayın kişilerni ünd  (evçiniñ śıfatı ) kāfir boldılar alar yaǾnį 
kāfir 

 

şilerniñ hem alarnı hidāyetge ündegen kişiniñ śıfatı (

I / 61 

 

61.1 bolġan ki ) şol kişiniñ 

61.2 kibidür 

śıfatı 

( ) ķıçķurur ol kişi ( ) şol nersege yaǾnį ĥayvānġa 

( ) ol nerse 

1.3 yaǾnį ĥayvān işitmes meger öndevni ve tavışnı ġına işitür yaǾnį ey muĥammed siniñ 
ām hidāyetine 

 ündevde śıfatıñ tavış ġına işite turġan maǾnā añlamay turġan ķoylarġa ķıçķurġan 
ütüvçiniñ 

maǾnā añl
enzilinde bolalar 

6
kāfirlerni isl

61.4
k

61.5 śıfatı kibidür resūl ekrem ķoy kütüvçi menzilinde bola kāfirler amay turġan 
ķoy m
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61.6 ķıçķurġan tavışı hidāyetge ündegen sözleri bola ĥāśıl kāfirler ķoylar kibi siniñ söziñniñ 

1.7 añlamaslar

maǾnāsını 

6  ( ) ol kāfirler ĥaķnı işitüvden çoķraķlardur ve ĥaķnı söylevden 

61.8 körüvden śoķırlardur (

tilsizlerdür ĥaķnı 

) bes ol kāfirler siniñ vaǾažıñnı hem dünyā ve āħiret 
saǾādetine ündegen 

61.9 sözleriñni bilmesler hem Ǿaķlları birlen oylamaslar ( ) ey ançalayın 
įmān kitürgen 

61.10 ādemler ( ) şol nerselerniñ ĥelāl ve leźįź bolġanlarından aşañız  

( ) rızķlandurduķ 

ol nerseni ( ) daħı şol aşaġan niǾmetleriñiz berāberinde allahü 61.11 biz sizge 

teǾālāge şükr ķılıñız (  

61.12 ) eger bolsañız siz ( ) ol allahü teǾālāge ( ) Ǿibādet ķılur bolsañız 

( ) 

a tügildür ĥa61.13 budur başķ rām ķıldı allahü teǾālā sizlerge ( ) ölükseni (
 ) daħı boġaz ķanını 

61.14 ( ) daħı doñġız itini ( ) daħı şol ĥayvānı ( ) ol ĥayvānı boġazlandı 

( ) 

61.15 allahü teǾālāden başķa üçün yaǾnį ol ĥayvānı boġazlaġanda allahü teǾālāden başķa 
 śanem

1.16 köterildi āśıl allahü teǾālāniñ ismin ķılmay śanemlar ismi źįkr ķılındı (

bolġan lerge tavışnı 

6 ĥ ) bes 
bir kişi 

aşķa ĥarām bolġan nerseni aşarġa Ǿāciz ve muĥtāc bolsa ( ) 61.17 ölekse aşarġa yā ki b
leźźet ve şehvet 

61.18 üçün azġunlıķ başķa ĥālde aşalsa ( ) daħı ĥācet ķadrinden ötmegen ĥālde aşasa 

(  
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61.19 ) bes ol Ǿāciz bolup ĥācet ķadar gine aşaġan kişige günāh yoķdur ( ) 
düristlikde 

61.20 allahü teǾālā ( ) bu Ǿāciz kişiniñ işini yarlıķaġuçıdur hem aşarġ t 
birüvde şefķat ķıluvçıdur 

a ruĥśa

61.21 (bu āyet aşav ĥarām bolġan baǾżı nerseler ĥaķında indi allahü teǾālā ĥelāl ve ŧabįǾatge 

1.22 birlen hem birgen niǾmetlerine şükr ķıluv birlen emr ķıldı ve ĥarām bolġan nerselerni 
aşavdan ŧıydı allahü 

lāniñ bu āyetdegi “

mülāyim nerselerni aşav 

6  

61.23 teǾā  “ digen sözi birlen ĥarāmnıñda ĥelāl kibi 
rızķ boluvına 

ünki allahü teǾālā rızķlarnıñ ħoş ve ĥelāl bolġannı aşav birlen emr 
ķıldı mundan biline 

āl bolmaġanı da bar ikençilik daħı imām zāhidį eyte bu āyet birlen 
ĥarām boluvġa delįl 

eşyāda aśl ibāĥat boluvġa istidlāl mümkindi meyyite diyü aşav ĥelāl 
bolġan ĥayvānlardan 

vānge eytürler mey
e fāǿidelenüv 

n 

I / 62 

ı muŧlaķ 

61.24 istidlāl mümkin ç

61.25 rızķnıñ ħoş ve ĥel

61.26 bolmaġanda 

61.27 boġazlanmay ölgen ĥay yiteni faķaŧ aşav ĥarām ammā eylengen 
śoñında tirisi il

61.28 hem tügi müñizi süyegi siñiri ŧuyaġı birlen fāǿidelenüv ĥelāl çünki āyet tenāvülniñ 
ĥarām boluvını beyā

61.29 üçün beyđāvį iyesi eyte Ǿaynge iżāfe ķılınġan ĥürmet şol Ǿaynda Ǿarafda taśarrufnıñ 
ĥarām boluvını 

 

 

62.1 ifāde ķıla meger delįl birlen ħāślanġan nerseniñ gine ĥarām boluvını ifāde ķılmaydur 
daħı boġaz ķan

62.2 ĥarām kirek nindi ĥayvāndan bolsun meger bu āyetden ölekse birlen iki ķanını resūl 

allahnıñ “  

62.3  “ ĥadįŝi birlen taħśįś ķılına yaǾnį resūl allah eyte bizge iki meyyite 
(balıķ çigirtke) 
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62.4 hem iki ķan (ciger ŧalaķ) ĥelāl ķılındıdı doñġıznıñ hiç nersesi birlen fāǿįdelenüv 
yaramay meger tügi 

62.5 (şitinası) birlen tegerge ruħśat itkenler ( ) düristlikde şunday ādemler 

(  

62.6 ) allahü teǾālā indürgen nerseni yaşirirler ( ) tevrāt kitābından yaǾnį 
tevrātda 

resūl ekremniñ 

62.7 śıfatı meźkūr bolġan āyetlerni yaşirüvçi yehūdler ( ) daħı yaşirüv birlen 

dururlar almaş

62.8 ( ) az aķçanı yaǾnį dünyādan az bolġan avżnı ( Ǿ ) bu śıfatlı ādemler 
(yehūdler) 

62.9 ( ) içlerine (ķurśaķlarına) aşamaslar ( ) meger tamuġ oŧunı 
aşarlar 

62.10 ( ) daħı alar birlen söyleşmes allahü teǾālā ( ) ķıyāmet küninde 

( ) 

62.11 daħı pāklamas ve maķtalmas allahü teǾālā alarnı ( ) daħı alar üçün 
ncitüvçi re

Ǿaźāb bolur 

62.12 ( ) bu resūl allahnıñ tevrātda bolġan śıfatnı yaşirüv irlen dünyādan az nerseni  b

maşduruv ādemler al çı 

62.13 (yehūdler) ( ) şunday āđemlerdür (  ) azġunlıķnı toġrı yolġa 

62.14 köndürülmek birlen almaşdurdılar ( ) daħı allahü teǾālāniñ Ǿaźābın 
yarlıķavı 

62.15 

birlen almaşdurdılar 

( ) bes bu śıfatlı ādemlerni (yehūdlerni) nindi nerse oŧķa kirite 
turġan 
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Ǿamelge 

tüzimli itdi ( ) bu Ǿaźāb (62.16 śabrlı ve ) uşbunıñ sebeblidür 

llahü teǾālā kit

düristlikde 

62.17 a āb (tevrāt) indürdi ( ) ĥaķlıķ birlen ol yehūdler ol kitābıñ 

baǾżısına įmān 

62.18 kitürdiler baǾżısını inkār itdiler hem ol kitābda bolġan baǾżı nerseni (resūl allah 

62.19 bu Ǿaźāb alarġa şol sebebdendür (

niǾmetni) yaşirdiler 

) daħı düristlikde şunday ādemler yaǾnį ehl 

i kitāb 

62.20 ( ) allahü teǾālāniñ indürgen kitābında iħtilāf ķıldılar baǾżısını ĥaķķ 

baǾžısını bāŧıl 

62.21 didiler ( ) elbette bu iħtilāf ķıluvçılar ĥaķdan yıraķ bolġan ħilāfdadur 

(ehl-i kitābdan 

62.22 yehūdler biz beytü’l-muķaddesniñ maġrib ŧarafına ķarap namāz oķuduķ ve naśārālar biz 

- uķaddesniñ ma

 ķarap namāz oķuduķ bizge bu kāmil bolġan izgülik biz bolay oķuvumuz 

ġa könül

izge įmān kitürmev żarar itmey didiler allahü teǾālā alarnı redd ķılup źikr 

beytü’l  m şrıķ 

62.23 ŧarafına

sebebli ĥaķķ yol üvçilerden 

62.24 bolduķ b

ķılınaçaķ āyetni 

62.25 indürdi ( ) izgülik tügil ( ) yüzleriñizni döndürmekiñiz 

( ) 

62.26 beytü’l-muķaddesniñ maşrıķ ŧarafına niteki naśārālar ( ) daħı beytü’l 

muķaddesniñ maġrib ŧarafına niteki 

olġan i62.27 yehūdler) yaǾnį izgülik ve marażį b ş ķıble işine gine ķuśr ķılınmadı ( ) 

likin izgülik 
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62.28 ( )  kişiniñ izgülügüdür (şol ) ol kişi allahü teǾālāge įmān kitürdi 

( ) 

 

I / 63 

 

63.1 daħı āħiret künine įmān kitürdi ( ) daħı allahü teǾālāniñ feri
hem indürgen 

ştelerine 

3.2 kitābl na įmān kitürdi ( ) daħı allahü teǾālāniñ peyġamberlerine įmān kitürdi 6 arı

(  

63.3 ) daħı mālnı birdi mālnı süymek ĥāli üzerine yaǾnį süye turup birdi 

( ) yaķınlıķ 

ardeşlerine (63.4 iyesi ķ ) daħı yetįmler ve miskįnler üzerine birdi 

(  

63.5 ) daħı yol oġıllarına (misāfirlerge) daħı Ǿāciz bolup śoraġuçılarġa birdi 

( ) 

6 ı ķuluna ħo
m iñ 

3.6 daħ ca ŧarafından filān mikdār aķçe birseñ āzād bolursun diyü yazuv birilgen 
ekātiblern

nı çişüv üçün mükātiblerge birdi (63.7 ķullıķdan moyınları ) daħı şol kişiniñ 
izgülügi 

izgülik bo63.8 lur namāz oķudı ( ) daħı zekevet birdi mundan biline evvelgisi 
nefl-i śadaķalar 

63.9 boluv yā ki evvelgisinden murād maǾrūf zekevetni beyān bolup bu sinden zekevetni 

 (

birüvni beyān murād bolur 

63.10 ) daħı izgülikden Ǿahdlerine vef nıñ izgülügidür 

(

ā ķıluvçılar

)her ķayçan 

63.11 Ǿahd ķılsalar ( ) ikden śabrlıķ ķıluvçılarnıñ izgülügini ķaśd 
ķılamun (śabr 

 daħı izgül
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63.12 fażįleti başķa Ǿameller fażįletinden artuķ bolġanlıķı üçün allahü teǾālā Ǿaŧf ķılmadı belki 
medĥ üzerine 

63.12 menśūb itdi) ( ) māllarda bolġan żarar ve ķaŧılıķlarda daħı cānlarda 
bolġan żor 

63.13 ve ķaŧılıķlarda ( ) daħı allahü teǾālā yolında bolġan śoġış ķaŧılıķı vaķtında 

( ) bu śıfatlar 

śıfatlanġan ādemler ( ) şunday ādemlerdür (63.14 birlen ) įmānlarında rast 
boldılar hem izgülik 

ķķ boldılar ( ) daħı bu śıfatlar birlen śıfatlanġan ādemler 63.15 daǾvāsında ĥa

( ) alardur allahü 

ı kişiler bu uzun ā
aķında

63.16 teǾālāden ķorķuvç āyet įmān-ı mufaśśal hem aĥk m-ı islām hem izgülik 
ĥ  kildi şunıñ 

63.17 üçün de resūl allah “  “ d Ǿnį bir kişi bu āyet 
birlen Ǿamel 

idi ya

m Ǿnāsında bu 

3.19 te en ikinçi māl birüv birlen üçünçi namāz oķuv birlen dörtinçi zekevet 

i vaǾdege vefāǿ ķıluv birlen altınçı śabr birlen įmānnı biş nerse birlen 
beyān itdi evvel 

ġan allahü teǾālāge įmān birlen allahü teǾālāniñ birligine įmān birlen yehūdler 
eytkençe Ǿazįr 

allahnıñ oġlı naśārālar eytkençe Ǿįsā allahnıñ oġlı dise įmān bolmay iķinçi āħiret künine 
įmān 

birlen yaǾnį ķıyāmet küni hem anda vaǾde ķılınġan her bir nerse ĥaķķ ādemler ķıyāmet 
küninde ĥesāb ķılınup 

 berāberinde tiyüşli ülüşler alurlar diyü üçünçi feriştelerge įmān birlen yaǾnį 
her bir ferişte 

teǾālāniñ maħlūķı allahü teǾālāniñ emri birlen hemįşe Ǿamel ķıluvda irlik ve 
ħatunlıķ birlen mevśūf 

bolmaylar diyü ammā kāfirler eytkençe ferişteler allahnıñ ķızları diyilse yā ki yehūdler 
kibi ĥażret-i cebrāǿįlni 

63.18 itse taĥķįķ į ānı kāmil itdi ma āyetde allahü teǾālā izgülikni altı türli nerse 
birlen 

6 fsįr itdi įmān birl
birüv 

63.20 birlen bişinç

63.21 yalġız bol

63.22 

63.23 

63.24 Ǿamelleri

63.25 allahü 

63.26 



  243

63.27 düşmān körülse bu įmān bolmay dörtinçi kitāblarġa įmān birlen yaǾnį kitāblarnıñ her 
birisi allahü teǾālādan 

63.28 peyġamberlerge şiksiz indürülmişdür diyü bişinçi peyġamberlerge įmān birlen yaǾnį 
peyġamberlerniñ her birisi bendelerge 

įmān 

bolmay (

 

I / 64 

 

64.1 dįn” dünyā saǾādetin üyretüv üçün allahü teǾālā ŧarafından yiberilmişdür diyü yehūdler 

kibi ĥażret-i mūsāġa 

64.2 įmān kitürüp ĥażret-i Ǿįsānı inkār itilse naśārālar kibi ĥażret-i Ǿįsāġa ġına įmān kitürülse 

bu 

) ey andalayın įmān kitürgen ādemler ( ) 64.3 

sizniñ üzeriñizge 

64.4 ķıśāś (artdurmay berāberlik) farż ķılındı ( ) öltürülmişler arasında ( ) bir 

āzād 

64.5 kişini gine öltürler2 āzād kişini öltirüvi sebebli ( ) daħı ķulnı öltürler3 ķulnı 

öltürüvi sebebli 

64.6 ( ) daħı ħatunnı öltürler4 ħatunnı öltürüv sebebli ( ) bes bir 

öltürüvçi 

kişi anı Ǿafv ķılınmış bolsa ( ) öltürülmiş ķardeşiniñ ķanından ( )64.7 Ǿafvdın bir 

nerseni 

āśnı terk ķılınsa (64.8 yaǾnį ķıś ) bes öltürülmiş kişiniñ velįsi bolġan Ǿafv 

ķıluvçıġa 

                                                            

2 “öltürürler” olmalı. 

3 “öltürürler” olmalı. 

4 “öltürürler” olmalı. 
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64.9 öltürüvçige maǾrūf birlen iyermek tiyüş bolur yaǾnį öltürüvçiden istemek 

( ) 

64.10 daħı öltürüvçige Ǿafv ķıluvçı  üzerine saranlıķ ķılmay körkemlik ve ĥüsn rıżā birlen 

diyetni birüv tiyüş 

lur 64.11 bo ( ) bu Ǿafv birlen ķıśāśda źikr ķılınġan ĥükm ( ) 

rabbiñizden sizge 

6 vd4.12 yiñil ķılu ur hem şefķatdür ( ) bes bir kişi ķıśāśdan Ǿafv śoñında 

 žulm itse yaǾnį öltürüvçini öltürse (

kişi 

64.13 öltürüvçige ) bes ol kişige rencitküçi 

64.14 Ǿaźāb bolur ( ) daħı sizniñ üçün ķı ġuçıdur (bu śāśda tirüklik bol

64.15 şeyǿni żıddı ornında ķılınġanlıķdan bu söz ġāyet feśāĥat ve nihāyet belāġatde bola hem 

bu sözde ķıśāśnı 

64.16 maǾrife ĥayatını nekre ķıluvda feśāĥat ve belāġat bola ķıśāśda ĥayāt boluv revişi çünki 

64.17 kişiniñ öziniñ öltürülüvini bilse kişi öltürüvden ŧıyula (

sözde 

ādem kişi öltürgen 

) ey kāmil ve śāf 

bolġan 

ri 64.18 Ǿaķl iyele ( ) ķıśāśdan ķorķup kişi öltürüvden śaķlanuvıñız üçün ķıśāśda 

64.20 cāǿiz boluvı ĥaķında bu āyetniñ nuzūline sebeb cāhiliyyet zamānında iķi ķabįle arasında 

śoġışda maķtūl bolġan ādemler ĥaķında ķıśāś vaķtinde benū el nažįr ķabįlesi benū 

ir ā

64.22 kişi ornına iķi āzād kişini ķul berāberinde āzād kişini ħatun berāberinde irni öltüreler idi 

64.19 bolġan nerseni sizge körsetdük ve bildürdük. bu āyet ķıśāśnıñ vācib boluvı hem 

ķıśāśdan Ǿafvnıñ 

śoġış vāķıǾa bolsa 

64.21 

ķarįže ķabįlesinden b zād 

allahü teǾālā 
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64.23 bu ĥükmni ĥarām itüp źįkri ötken ķıśāś āyetni indürdi imām-ı aǾžām ķaşında ħatun 

i 

e kirek ħatun kirek āzād ve kirek ķul kirek kiçik ve kirek uluġ 

n ammā allahü teǾālāniñ āzād ķul berāberinde āzādnı ķul berāberinde ķulnı ħatun 

cāhiliyet zamānındaġı ķıśāśnı redd üçün çünki cāhiliyet ehli öltürüvçini gine 

ul berāberinde āźād kişini bir āźād kişi berāberinde ikini ħatun bir irinde irni 

öltürüvçi kişi āzād kişi bolsa bir āzād kişini gine öltürüñiz yaǾnį 

er öltürüvçi ħatun bolsa şol ħatunnı ġına öltürüñiz maǾnāsında şunıñ üçün de resūl 

allah “

ķıśāś berāberinde 

64.24 irni ķul ķıśāśı berāberinde āzād kişini öltürmek dürist hem bu āyetden dürist bolmavı 

çıķmay şunıñ 

64.25 üçün bu āyet mensūħ tügil çünki ķıśāśnıñ medārı berāberlik bes bir kişi öltürse özin

64.26 öltürüledür kirek ir v

kirek selāmet ve kirek avruv 

64.27 bolsu

berāberinde ħatunnı öltürüle 

64.28 digen sözi 

öltürmey 

64.29 belki ķ

öltürgenler bes 

 

I / 65 

 

65.1 āyetniñ maǾnāsı bola 

öltürüvçini gine 

65.2 eg

 

65.3 ) digen yaǾnį müǿminlerniñ ķanları berāberdür maǾnāsında hem māǿide 

degi sūresin “  “ 

65.4 āyetine de muvāfıķ bola ( ) ey müǿminler sizge farż ķılındı 

( ) her ķayçan 

65.5 sizniñ biriñizge ölüm ĥāżir bolsa ( ) eger köp mālnı ķaldursa 

(  
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65.6  ) ata ve anaġa hem ķardeşlerge vaśiyet itüv ( ) Ǿadālet ve toġrılıķ 

birlen yaǾnį 

65.7 faķįrni ķaldurup bayġa eytmev birlen hem üçden birden artdurmav birlen 

( ) bu vaśiyet 

65.8 allahdan ķorķuvçılarġa ŝābit bolmaķ birlen ŝābit boldı ( ) bes bir kişi vaśiyetni 

özgertse 

5.9 ( ) vaśiyyetni işitken śoñında (6 ) bes budur başķa tügildür bu 

n

hsı

vaśiyet i özgertüvniñ 

65.10 günā  ( ) vaśiyyetni özgertüvçiler üzerine gine bolur vaśiyet 

5.11 fāǿidesin gen kişige bolmas (

itüvçi birlen 

) düristlikde allahü teǾālā ( ) 6 e vaśiyet itil

vaśiyet itken 

65.12 ādemniñ sözini işitüvçidür hem vaśiyyetni özgertüvçini bilgüçidür 

( ) bes bir 

65.13 kişi vaśiyet itüvçiden ķorķsa ( ) vaśiyyetde ħaŧā ķıluv birlen ĥaķdan avışuvından 

( ) yeise 

65.14 vaśiyyetde ĥaķdan meyl ķıluvġa ķaśd ķılup günāhlı boluvundan ( ) bes bu 

 fāǿidelerine vaśiyet itilgen ata ve ana birlen yaķın ķardeşler arasını tözetse yaǾnį 

5.16 şerįǾatge mu  tözetse 

kişi vaśiyet itüvçi 

65.15 birlen

vaśiyyetni 

(6 vāfıķ itüp ) bes bu kişige vaśiyyetni özgertüvinde günāh 

5.17 ılnı ĥaķġa eylendürüv bola (

yoķdur çünki 

) düristlikde allahü teǾālā ( ) 6  bu bāŧ

vaśiyyetni ıślāĥ ķılġan 
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65.18 kişini yarlıķaġuçı hem anarġa raĥmet ķıluvçıdur bu āyet vaśiyet ĥaķında cāhiliyet 

 üçün mālları birlen baylarġave yaŧ ādemlerge vaśiyet itüp ata ve analarını ve yaķın 

m itüp alarġa aślā māl ķaldurmadılar allahü teǾālā bizni bu işden ŧıyup bu āyet  

birlen bizge ata ve anaġa 

 āyeti 

zamānında bir türli ķavm 

65.19 riyāǿ

ķārdeşlerini 

65.20 maĥrū

65.21 vaśiyyetni farż ķıldı bu vaśiyyetni ibtidā-ı islāmda farż bolup śoñra farżlıġı mįrāŝ

birlen yāħūd 

65.22 “  “ ĥadįŝi birlen mensūħ digenler likin bu āyetni mensūħ tügil dimege yol 

āhidį şulay dimiş imām zahidį eyte bu āyet ata ve anaġa her ikisi ķul yā ki her 

ħı yaķın ķardeşler başķa yaķın ķardeş boluv sebebli mįrāŝdan 

bu vaķt bularġa vaśiyet dürist yaǾnį bu āyet şeriǾā vāriŝ bolmaġan ata ve ana 

birlen yaķın ķardeşler 

ķı  

 ķardeşleri 

 

i 

ālā 

iyyetni farż ķıldı elbette ādem özine fāǿideli ādemni żararlı ādemden dostnı 

bar niteki 

65.23 imām z

ikisi kitābį bolup 

65.24 vāriŝ bolmaġanda da

maĥcūb bolup vāriŝ bolmaġanda 

65.25 bolur bes 

65.26 ĥa nda bolur çünki islāmnıñ baş žuhūrı ĥālinde berāber islām ile müşerref bolup da ata

ve anası ve

65.27 islāmnı ķabūl ķılmadılar iki millet arasında mįrāŝnı islām ķaŧǾ ķıldı bes ĥaķķ ve reǿeni

ötev üçün 

65.28 alarġa vaśiyyet meşrūǾ boldı bu vaķt āyetde kitābet farżlıķ maǾnāsında bolmay belk

istiĥbāb maǾnāsında 

65.29 bola imām faħrü’l-islām eyte bu vaśiyyet āyeti mücmeldi yaǾnį allahü teǾālā ata ve 

anaġa ve yaķın ķardeşlerge evvel icm

 

I / 66 

 

66.1 vaś
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düşmāndan ayura 

66.2 almay köp vaķt özine fāǿįde cihetinden yaķınraķ bolġan kişige az māl birlen vaśiyet 

 köp māl birlen vaśiyet ite bes allahü teǾālā bu 

aśiyyetni mįrāŝ āyeti birlen  

açuķ beyān itüp her ķayu vāriŝniñ ülüşini taǾyįn itüp vaśiyyet eytüvçiniñ iħtiyārına  

pşıruvnı bitürdi 

66.5 mücmelni beyān nesħ tügil (

itüp żarar 

66.3 cihetinden yaķınraķ bolġan kişige

v

66.4 

ta

) ey įmān kitürgen ādemler 

(  

66.6  ) sizniñ üzeriñizge rūze farż ķılındı ( ) niteki rūze farż ķılınġan idi 

(  

66.7 ) sizden ilk bolġan ādemlerge (ümmetlerge) ümmet-i muĥammed 

śallallahü Ǿaleyh ve sellemniñ rūzesini başķa 

v mücerred rū er 

ĥaķında oħşatuv murād tügil çünki 

66.9 ötkendegi ümmetlerge  ramażān rūzesinden başķa rūzeler de farż bolġan meŝelā ādem 

66.10 bįżnin yaǾnį aynıñ on üçünçi on dörtinçi on bişinçi künleriniñ rūzesi farż boldı 

66.11 mūsā Ǿaleyhi’s-selām ķavmine Ǿāşūrā küniniñ rūzesi farż boldı daħı keyfiyyetde 

uv murād tügil çün

birlen bolġan başķa ķavmlerniñ rūzesi yassıǾdan 

źātķa teşbiye bola aśl kim, ve śaff ĥaķında teşbįĥ bolmay 

66.8 ümmetlerniñ rūzesine oħşatu zeniñ farż boluvında ġına bilgüli künl

Ǿaleyhi’s-selāmge eyyām-ı 

oħşan ki 

66.12 ĥażret-i meryemniñ rūzesi söyleşmev 

başlap aşamav 

66.13 birlen bolġān ĥāśıl bu źātnı 

( ) 

66.14 günāhlardan śaķlanuvuñız üçün çünki rūze nefs arzusını az ite ( ) maǾlūm 
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bolġan 

66.15 śan birlen vaķtlanġan künlerni rūze farż ķılındı ( ) bes kimdür 

sizlerden avruv 

66.16 bolsa ( ) yeise sefer üzerinde bolsa ( ) bes bu kişige başķa 

ünlerden Ǿıdd  

66.17 bolur yaǾnį avruv yā ki sefer vaķtinde ķalġan rūze künleriniñ śanı ķadar başķa künlerde 

66.18 

k et

rūze tutar 

( ) daħı şol kişilerge vācib bolur ( ) rūze tutarġa ŧāķat tutarlar likin 

öźrsiz 

66.19 ifŧār ķılurlar ( ) bir miskįnniñ ŧaǾāmı ķadar fidye yaǾnį buġdaydan dört 

ķadaķ 

66.20 arpadan sigiz ķadaķ islāmnıñ başında müselmānlarġa rūze farż boldı fidye birlen ifŧār 

dürist 

66.21 bolmadı bu müselmānlarġa bik aġır bolġaç fidye birlen ifŧārġa ruħśat birildi bu rūze 

66.22 “fidye arasındaġı taħyįr “

birlen 

 “ āyeti birlen nesħ ķılındı 

( ) bes bir 

66.23 kişi izgülikde nefl iş ķılsa yaǾnį fidye miķdārına artdursa ( ) bes ol izgülikde 

nefl 

66.24 iş ķıluv ol kişige izgüdür ( ) daħı ey rūzeġa ŧāķat tutuvçılar sizniñ rūze 

66.25 tutuvıñız ( ) sizniñ üçün fidyeden izgürekdür ( ) eger siz 

6.26 izgüre bilseñiz imām zāhidį eyte evvelde yılda bir kün rūze farż ķılındı yaǾnį 

rūzeniñ fidyeden 

6 k idügini 
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Ǿāşūrā 

66.27 kün rūzesi munıñ śoñında bu Ǿāşūrā küniniñ rūzesiniñ farżlıġı eyyām-ı biǾźniñ her ayda 

üç kün 

nı

ramażan ayınıñ 

 r 

I / 67 

67.1 ķılup fidye birdi munıñ śoñında allahü teǾālā rūze tutuvġa ŧāķat tutķan ādemler üçün 

ıñ 

alķ 

uyaş 

batķandan śoñ yassıǾge ķadar gine ifŧār ķılalar idi iķinçi künniñ ķuyaşı batķança aşav 

āǾ ķıluv ĥarām 

ķadar 

mertebede gine 

66.28 rūzesi bilen nesħ ķılındı mu ñ śoñında her āyda eyyām-ı biǾźniñ üç kün rūzesi 

66.29 rūzesi birlen nesħ ķılındı likin rūze tutuvçı iħtiyārlı boldı tilese rūze tutdı tilese ifŧā

 

 

rūze tutuvn

67.2 ifŧār ķılup fidye birüvden artuķ boluvını beyān itdi munıñ śoñında śavm birlen fidye 

arasında 

67.3 bolġan iħtiyār nesħ ķılındı munıñ śoñında kiç birlen kündizniñ rūzesi meşrūǾ boldı ħ

ķ

67.4 

üçüv cim

67.5 boldı munıñ śoñında kiçniñ rūzesi nesħ ķılındı śoñra tañ tuvġandan ķuyaş batķanġa 

67.6 rūze meşrūǾ bolup ķaldı imām zāhidį beyān ķılġan nerseden biline ramażān rūzesi bir 

67.7 farż ķılınmay derece derece farż ķılındı rūze Ǿibādetine Ǿādet itüv yiñil bolsun üçün bu 

orunda 

67.8 türliçe sözler bolsa da bu ķadarısı birlen kifāyelendük baǾżı müfessirler 

“  

67.9  ” āyetinde “  “ kelimesini meĥźūf itüp müŧālaǾa ķılġanlar bu vaķt bu āyet 

ŧāķatsiz bolġan şeyħ 
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67.10 fānį ĥaķında bola da mensūħ bolmay hem ĥāmile birlen murażaǾa ĥaķında bola baǾžılar 

“  “ kelimesi mahźūf tügil likin 

67.11 “  “ iŧāķadan müştaķ-ı iŧāķanıñ hemzesi selb üçün bes ŧāķatleri meslūb bolġan 

ādemlerge fidye 

67.12 dürist maǾnāsında bola mensūħ bolmay digenler ( ) bu śanalmış künler 

şunday ramażān ayıdur 

67.13 ( ) ol ramażān ayında ķurān indürüldi yaǾnį ķurānnıñ indürülüvi başlandı 

yā ki bütün 

4 ĥü’l-maĥfūždan dünyā kögine indürüldi ķadir kiçesinde 

selāmge on kāġıd kitāb ramażān evvelgi kiçesinde indürüldi Tevrāt 

67.16 iñdi incįl ramażānnıñ on üçünçi kiçesinde indi ķurān ramażānnıñ on dörtinçi kiçesinde 

indi 

67.17 diyü (

67.1  ķurānnı ramażān ayında lev

resūl ekrem eyte ibrāhįm 

67.15 Ǿaleyhi’s-

ramażānnıñ altınçı kiçesinde 

) ķurān ramażān ayında indürüldi ādemlerni azġunlıķ yolından ĥaķķ 

yolġa köndürgüçi bolġan 

67.18 ĥālde ( ) daħı azġunlıķ yolından ĥaķlıķ yolına köndüre turġan 

67.19 Ǿalāmetler bolġan ĥālde (

nerseden žāhir 

) daħı ĥaķķ birlen bāŧıl arasını ayura turġan žāhir 

Ǿalāmetler bolġan ĥālde 

67.20 ( ) bes bir kişi sizlerden ramažān ayinda ĥāżır bolsa ( ) bes ol 

kişi ramażān 

67.21 ayınıñ rūzesini tutsun ( ) ve bir kişi avruv bolsa ( ) yeise sefer 

ĥāli üzerinde 
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67.22 bolsa ( ) bes ol kişige rūze Ǿıddeti ramażān ayında başķa künlerden bolur 

(  

67.23  ) allah (te

kni 

Ǿālā) sizlerge avruv vaķtinde hem misāfir vaķtde ifŧār ķıluvnı ĥelāl 

ķıluvı sebebli yiñilli

67.24 tiler ( ) da  tħı sizlerge aġırlıķnı tilemes allahü eǾālā ( ) 

bilüviñiz üçün 

67.25 daħı avız açġan künlerniñ śanını kāmil ķıluvıñız üçün ramażān ayında ĥāżir bolġan 

rż 

7.26 itdük avruv ve misāfirge ifŧārnı ĥelāl itüp ķażāǿ ķıluvnı farż itdük (

kişige rūzeni fa

6 ) daħı 

allahü teǾālānı 

67.27 uluġlamaķlıġıñız üçün ( ) şol nerse üzerine ( ) köndürdi allahü teǾālā 

sizni ol nersege 

i rāżī bolġan nersege (67.28 yaǾnį öz ) daħı allahü teǾālāniñ niǾmetlerine şükr 

yetde işāret bar ķadir kiçesiniñ ramażān ayında boluvına çünki bu āyetden 

I / 68 

68.1 ramażān ayında nāzil boluvı “

ķıluvıñız üçün 

67.29 fāǿide bu ā

bilindi ķurānnıñ 

 

 

 “ āyetinde biline ķurānnıñ ķadir 
kiçesinde nāzil boluvı 

68.2 mundan bilindi ki ķadir kiçesi ramażān āyında boluv likin ramażānnıñ ķayu kiçesinde 
e ķaldı 

te 

boluvında şübh

68.3 köprek Ǿālimler yigirmi yidinçi kiçesinde boluvına bardılar imām ebū isĥāķ el-rāzį ey
ķadir śūresinde 
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68.4 “  “ kelimesi üç mertebe źįkr kılındı “  “ kelimesiniñ ĥarfleri toķız 
 yirde 

8.5 toķız yigirmi yidi bola bes ķadir kiçesinde ramażānnıñ yigirmi yidinçi kiçesinde boladı 
imām faħrü’l-islām 

ĥarf üç

6

68.6 “  “ āyeti birlen istidlāl ķıladur ķażāǿnıñ edāǿı vācib bolġan sebeb birlen 
vācib boluvına 

ācib boluvınıñ sebebi ramażān ayınıñ ĥużūrı bu ramażān ayınıñ ħużūrı 
avruv birlen 

ĥaķında bar likin edāǿınıñ vācib boluvını avruv birlen misāfirden selāmetlik 
birlen muķįmlik ĥāline 

 edāǿ vāc
r de 

rek bolur idi b

68.7 çünki rūzeniñ v

68.8 misāfir 

68.9 ķadar kiçge şunıñ üçün de avruv birlen misāfirge ib bolġan sebeb birlen ķażāǿ 
vācib bola ege

68.10 sebeb cedįd birlen ķażā vācib bolsa avruv birlen misāfirniñ ķażāsı üçün iķinçi 
ramažānnıñ ĥużūrı 

68.11 ki es şunıñ üçün de “  “ āyeti Ǿāmm misāfir birlen 
marįżni 

68.12 şāmil bu ikisi ĥaķında ħiŧāb mevcūd likin ħiŧābnıñ ĥükmi bolġan vucūb-ı edā ġına 
kiçikken diymiz bes 

 
 

 diymiz 

68.13 sebebden eger nefs-i vucūb alsañ avruv kişi birlen misāfir de avruv birlen sefer ĥālinde 
mevcūd eger 

68.14 vucūb-ı edāǿnıñ sebebi bolġan ħiŧāb alsañ bu sebebde hem ĥükmį bolġan vucūb-ı 
edāǿda avruv birlen

68.15 misāfirden müterāħį digen baĥŝ kilmey çünki avruv birlen misāfirde ħitāb mevcūd 
ĥükmi gine kiçikgen

68.16 ( ) ve her ķayçan m sinden śorasalar (ey muĥammed ķullaru ) 

minden ( ) bes 

68.17 ķullarıma eyt sin ey muĥammed düristlikde min yaķınmun ( ) duǾā 
ķıluvçınıñ duǾāsını ķabūl 

68.18 ķılurmun ( ) her ķayçan duǾā ķılsa miñe ( ) bes her ķayçan min 
įmānġa ve izgülik 



  254

68.19 ķı m minim ündevimni ķabūl itsünler (luvġa ündese ) daħı miñe n 

kitürsünle

įmā

r (  

68.20 ) dįn ve dünyā saǾādetlerine könülüvleri üçün bu āyetniñ nuzūl sebebinde bu 

68.21 resūl allahġa bizniñ rabbimiz yıraķ mı yaķın mı? eger yıraķ bolsa rabbimizġa nidā 
ız ve eger yaķın bolsa 

 münācāt ķılurmız dimiş bu āyet birlen duǾālar da teǿŝįr boluvġa istidlāl 
ķılına çünki bu āyet delālet 

ūd balalarn
 

68.24 duǾāǿ ķılsa duǾā siniñ maķbūl boluvına yine de bu āyetde allahü teǾālāniñ yaķın 
urād

68.25 boluvı tügil belki raĥmetinįñ yaķın boluvı yā ki yaķındaġı ādem kibi bendelerniñ 

ŧarįķ dimişler bir aǾrābį 

ķılurm

68.22 rabbimizge

68.23 ķıladur her ķayçan bende ĥācetleriniñ ötelüvi üçün yāħ ıñ ķaytaruluvı üçün 
allahü teǾālāge

boluvından m  mekānda yaķın 

ĥāllerini kāmil boluvından 

68.26 kināye bolur ( ) sizge ĥelāl ķılındı ( ) rūzeniñ kiçinde yaǾnį aġız 

açķaç (  

68.27 ) ħatunlarıñızġa yaķınlıķ ķıluv ( ) ol ħatunlar sizge (irlerge ) 

kiyimdür (  

68.28 ) ve siz irler ol ħatunlarġa kiyimsiz ( ) taĥķįķ bildi allahü teǾālā 

( ) düristlikde 

boldıñız ( )  üzeriñizge ħiyānet ķılur boldıñız (68.29 siz ) bes 
rni ķa l ķıluv 

 

69.1 birlen ķaytdı allahü teǾālā sizniñ üzeriñizge (

günāhle bū

 

I / 69 

) daħı sizden günāhlarıñıznı 
kiçdi allahü teǾālā 
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69.2 ( ) bes ĥāżır a yaķınlıķ ķyaǾnį ĥelāl ķılınġan śoñında ħatunlarıñızġ ılıñız 

( ) daħı 

69.3 isteñiz ( ) allahü teǾālā sizge levĥü’l-maĥfūžda yazılġan nerseni yaǾnį 

ıbalan  ( ) 

69.4 ve aşañız daħı içiñiz ( ) sizge žāhir bolġanġa ķadar ( ) aķ 

yip (  

69.5 ) ķara yipden ( ) rast tañdan bolġuçı ol aķ yip ammā ķara yipden murād 
kiç 

69.6 ( ) munıñ śoñında kiçke ķadar rūzeni tamām ķılıñız 

( ) da

añız (

ħı siz 

69.7 ħatunlarġa yaķınlıķ ķılm ) ĥālbūkim si iǾtikā

69.8 idiñiz 

z mescidlerde fda turuvçı 

( ) uşbu źikr ķılınġan  allahü teǾālāniñ çiklenmiş ĥükmleridür 

( ) 

69.9 bu çiklerge yaķın bolmañız (

bes 

) oşandaķ yaǾnį bu źikr ķılınġanlarnı beyān ķıluvı 

kibi ( ) 

9.10 allahü t ķılur (6 eǾālā beyān ) āyetlerini ( ) ādemlerge ( ) āđemler 
allahü teǾālāge ķoşķan 

69.11 ve ŧıyġan işlerinde ħilāflıķ ķıluvdan ķorķsunlar üçün ötken ramażāndaġı şerįǾatlerde 

9.12 üçün ve cimāǾ ķıluv ķuyaş batķan vaķtden yassıǾ vaķtine ķadar gine ĥelāl bolup 
assıǾdan śo şler ĥarām 

 ah zam
śaĥābeler nefs arzusınıñ 

69.14 ġalebesinden ramażānda yassıǾdan śoñ ħatunlarına yaķınlıķ ķıldılar hem ĥażret-i Ǿömer 

 vāķıǾasını ikinçi künde söyledi śoñra allahü teǾālā bu āyetni indürdi 
hem ķılġan günāhların 

ramażānda aşav 

6
y ñ bu i

69.13 boldı hem bu ĥükm resūl all āñına ķadar ķaldı ĥattā ĥażret-i Ǿömer hem başķa 

bu işine ökünüp 

69.15 resūl allahġa bu
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69.16 yarlıķavından ħaber birdi hem tañġa ķadar aşav içüv hem yaķınlıķ ķıluvnı ĥelāl itdi 
meger iǾtikāf 

69.17 vaķtinde vaŧydan menǾ ķıldı bes yassıǾdan śoñ tañġa ķadar ħatunlarġa yaķınlıķ ķıluv 
ĥażret-i Ǿömerniñ 

69.18 sebebinden boldı ammā yassıǾdan śoñ tañġa ķadar aşav hem içüvniñ ĥelāl boluvı śırme 
bin enes sebebli boldı 

69.19 digenler anıñ ķıśśası śırme bin enes bik faķįr ir bolġan kişige ħidmet ite iken şol ħidmet 
yalı 

69.20 birlen iv cemāǾatleri birlen terbiyelengen bir kiçde ramażānda ħidmetden arup ķaytup 
kiçde aşamay ķalġan 

69.21 şulayda tañda rūze bolġan resūl ekrem śırmeni bik keyfsiz çehresi özgergen körgen 
resūl ekrem  

69.22 śırmeden  ni sebebli yüziñde keyfsizlik Ǿalāmeti biline digen śırme öziniñ arup ķaytup 
kiçde aşamay 

69.23 ķaluvını söylegen şol sebebli allahü teǾālā tañġa ķadar aşav içüvni ĥelāl itüp āyet 
indürgen yine de 

69.24 allahü teǾālā bu āyetde kiçniñ ķaralġını ķara yipge rast tañnı aķ yipge teşbih itken 

69.25 śoñra aķ yipni rast tañ birlen beyān itken bu beyān kilmesden burun baǾžı śaĥābeler 

ķara yip beylep şol iķi yip arası žāhir bolġanġa ķadar aşaylar 69.26 ayaķlarına aķ yip birle 

69.27 içeler hem cimāǾ ķılalar idi allahü teǾālāniñ aķ yipni beyān ķılup “  “ digen 
sözi ingeç 

69.28 aķ yipden tañ ķara yipden kiçniñ ķaranġuluġı murād ikeni bildiler imām faħrü’l-islām 
eyte allahü teǾālāniñ 

69.29 “  “ digen sözinde nehler5 ramażan aşav birlen içüvde kefāret 
boluvġa işāret 

 

I / 70 

 

70.1 bardı çünki allahü teǾālā bu ümmetke ötkendegi ümmetlerge ĥarām bo elerni lġan ners

mübāĥ ķıldı evvel cimāǾnı 

                                                             

5 “Nehyler” olmalı. 
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70.2 śoñra a munıñ śoñında kiçke ķadar rūzeni tamām ķılıñız didi bes 

mundan 

şav içüvni źikr ķıldı 

0.3 bilindi rūze aşav içüvden hem cimāǾdan ŧıyıluv ikençilik bes niteki cimāǾ birlen kefāret 

di 

0.4 aşav içüv birlen de kefāret vācib bola daħı allahü teǾālāniñ bu sözinde śavm ve śālnıñ 

70.5 bar daħı śāĥib keşşāf eyte 

7

vācib i

7

ĥarām boluvına işāret 

“  “ āyetinde iǾtikāfnıñ 

mescidke gine 

70.6 ħāś boluvına işāret bardı çünki “  “ cümle-i ĥāliyye bola da bes āyetniñ 

maǾnāsı boladur 

70.7 mescidlerde iǾtikāf ķılıñız ħatunlarġa yaķınlıķ ķılmaġanıñız ĥālde niteki 

“  “ nıñ 

em birgeniñ ĥālde ma ķt 

70.9 vācib boluvı lāzım ĥālbūkim iǾtikāf vācib tügil idi diyü eytürmiz vucūb-ı ķaydge ķarap 

bolur yaǾnį 

70.8 maǾnāsı āzād miñe miñ dirh Ǿnāsında idi eger eytsek bu va

iǾtikāfnıñ 

70.10 aśl iǾtikāf senet bolur iǾtikāfnıñ mescide boluvı vācib bolur ( ) 

māllarıñıznı 

70.11 biriñizinkin biriñiz aşamañız ( ) aralarıñızda ( ) bāŧıl ŧarįķ birlen yaǾnį 

lā mübāĥ 

n 

allahü teǾā

70.12 ķılmaġan ve meşrūǾ bolmaġan ŧarįķ birlen orlav ġaśblav aldatup aluv ve başķa şerǾā 

bozuķ bolġa

70.13 Ǿaķdler birlen aluv kibi ( ) daħı bu mālla ĥākimlerge rnıñ ĥikmetini 

taşlamañız 

70.14 ( ) ĥākimlerniñ ĥükmi birlen ādemlerniñ māllarından bir 
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bölekni aşamaķıñız 

70.15 üçün ( ) günāh birlen yaǾnį yalġan güvāhlıķ ve yalġan yemįnler birlen 

( ) ĥālbūkim siz 

70.16 öziñizniñ bāŧıllıķda ikeniñizni bilürsiz bu āyet başķa kişiniñ mālını aluvnıñ hem aşavnıñ 

ında resūl ekrem daǾvā birlen kilgen iki kişige eytdi min bende min siz miñe ĥükm 

üçün 

70.18 kilgensiz sizniñ ĥāliñizniñ ĥaķįķatni min bilmeym iĥtimāl biriñizniñ delįli ķuvvetlirek 

bolur min işitkenimçe 

m ķılsam 

ikinçiñiz ol ĥükm 

70.20 ķılınġan nerseni almasun anıñ üçün minim žāhirge ķarap ĥükm ķılınġan nersem ħaŧā 

bolġanda oŧ 

70.21 kisegi bola didi şundan śoñ her ikisi yıġladılar ve her birisi minim ĥaķķım yoldaşıma 

bolsun 

70.22 didiler resūl allah eytdi barıñız dostlaşıñız ĥaķlarıñıznı böliñiz śoñra biriñizni biriñiz 

rāżī ķılıñız 

70.23 diyüv yine de bu āyetde işāret bar ķađı yalġan şāhid birlen ĥükm ķılsa ĥükminiñ 

žāhirde nāķıź boluvına 

70.24 niteki imām ebū yūsuf şulay digen imām-ı aǾžām ķaşında žāhirā ve bāŧınā nāķiź bola 

muǾāź resūl erkemden 

70.25 śoradı ey allahnıñ resūli aynıñ kimüvinde hem başda aynıñ aķ yip kibi niçke bolup 

žāhir boluvunda 

70.26 munıñ śoñında her kün artup on dörtinçi kiçinde kāmil boluvında munıñ śoñında kün 

śayın az az 

70.27 kimüp śoñra bütünley batuvında sebeb nerse diyü allahü teǾālā bildi ki ādemlerniñ 

aynıñ kimüviniñ ve kāmil 

ĥarām boluvı 

70.17 ĥaķ

70.19 ĥükm ķılam eger de min biriñizniñ fāǿideñizge ikinçiñizniñ ĥaķķı birlen ĥük
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70.28 boluvınıñ sebebini bilmevlerini şunıñ üçün sebebini beyān itmedi şol ħuśuśda źikr 

ķılınaçaķ āyet indi 

70.29 ( ) ey muĥammed ādemler sinden yāñį tuvġan aylardan śorarlar 

üv yaǾnį artuv ve kim

 

I / 71 

 

71.1 sebeblerinden ( ) eyt sin ey muĥammed cevābda ( ) yāñį tu
ā

vġan 
aylar demler üçün 

71.2 dįn ve dünyā maślaĥatlarını bile turġan vaķtlardur yaǾnį yeñi tuvġan aylar birlen 
ıddeti, 

, rıżaǾ müddeti, balanı imçekden ayuruv müddeti hem ĥacc vaķtları hem 

 vaķtları hem dįnlerniñ tölev vaķtları bilinür çünki evvel ay kiçkine bolup  āhir bolġaç 
ünniñ 

1.5 tāǿrįħį kāmil bolġaç on dörtinçi künniñ tārįħį bütünley ġāǿib bolġaç aynıñ tamām 
boluvı bilinür 

ħatunlar Ǿ

71.3 ĥaml müddeti
ticāret ve zirāǾat 

71.4
evvel k

7

71.6 ( ) daħı ĥacc üçün mįķātdur yeñi tuvġan ay birlen ĥacc vaķtni bilinür ( ) 

71.7 izgülik tügil 

daħı 

( ) sizniñ ivlerge kilüviñizde (kirüviñizde) ( ) 

71.8 arķalarından cāhiliyet zamānında ħalķ iĥrām baġlasalar ivlerniñ işeklerinden kilmeyler 

71.9 ivlerniñ arķalarından kileler (kireler) iken işeklerden kilgen kişini fācir dip aŧaylar iken 

71.10 allahü teǾālā şunı redd ķılup źikr ķılınġan āyetni indürdi (

ivlerniñ 

iken belki 

) likin izgülik 

( ) 

 ĥarāmlardan ve şübhelerden śaķlanġan kişiniñ izgülügi (71.11 ) ve 
ivlerge kiliñiz 
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71.12 (kiriñiz) işeklerinden ( ) daħı allahü teǾālāden, ķoşķan ve ŧıyġan nersesinden 

ķorķıñız (  

71.13 ) dünyā ve āħiret saǾādetine irişüviñiz üçün bu āyet cāhiliyet Ǿādetiniñ baǾżısını 

71.14 (

nesħ ĥaķında 

) ey müǾminler allahü teǾālā yolında allahü teǾālāniñ sözini üstin 

71.15 üçün śoġış ķılıñız (

ķıluv ve dįni Ǿazįz ķıluv 

) şunday ādemler birlen ( ) ol ādemler sizniñ birlen 

71.16 ķılurlar (

śoġış 

) daħı śoġış ķılġanda žulm ķılmañız yaǾnį ķartlarnı ve śabįlarnı ve 
ħatunlarnı 

ānelerni ve köteremlerni ve śoķırlarnı öltürmeñiz ( 71.17 ve dįv ) 
ahü teǾālā 

71.18 žulm ķıluvçılarnı süymes (

düristlikde all

) daħı öltüriñiz dįnde muħālif kişilerni 

( ) ķayu 

71.19 orunda ta a ol dįnde muħāliflerni (psañız d ) daħı dįnde muħāliflerni 

çıġarıñız ( ) 

71.20 şol orundan yaǾnį mekkeden ( ) ol dįnde muħā n lifler niteki sizni mekkede

çıġardılar (  

71.21 ) daħı fitne yaǾn ānlarnıñ aśl yurŧlarından dįnde muħāliflerni 
çı

į müselm
ġaruvları alarnı 

71.22 öltürüvdende ķaŧıraķdur ( ) daħı ey müǿminler dįnde 
muħālifler birlen mescid-i 

71.23 ĥarām (ĥaram) ķaşında śoġış ķılmañız ( ) dįnde muħālifler başlap 

ında sizniñ birlen śoġış ķılġanlarına ķadar (

mescid-i ĥarām 

71.24 ķaş ) bes eger dįnde muħālifler 



  261

71.25 m ķaşında sizniñ birlen śoġış ķılsalar (mescid-i ĥarā ) bes siz de ol dįnde 
muħālifler birlen 

71.26 mescid-i ĥarām ĥużūrında śoġış ķılıñız ( ) oşandaķ yaǾnį öltürüv 
ve yurŧlanduran 

71.27 çıġaruv kāfirlerniñ cezāsıdur ( ) b ħālifler küfrden daħı śoġış 
ķıluvdan ŧıyılsala

es eger dįnde mu
r 

 

I / 72 

 

72.1 ( ) bes düristlikde allahü teǾlālā ( ) alarnı yarl

72.2 munıñ śoñındaġı āyet ķıtāl ĥaķında bu źikr ķılınġan āyetniñ nuzūliniñ sebebi ĥudeybiye 

mekkege Ǿumre ĥaccı üçün kildükde müşrikler resūl allahnı mekkege 
irüvden ŧıydılar ikinçi yılda ĥacc 

ķılmaķ üçün üç kün mekkege kirüvge ruħśat birürge bolup śulĥ ķıldılar resūl allah 
ılda 

 Ǿumre ĥaccını ötev üçün müselmānlar birlen mekkege yine bardı müselmānlar 
müşrikler vaǾdelerinde turmaslar 

ü’l-ķaǾde ayında öltürürler dip ķorķdılar hem bu ĥarām ayında śoġış 
ķıluvnıñ ĥükmi niçük 

kr ķıldılar allahü teǾālā ķaşında bu śoġış ĥarām mı dürist mi diyü şundan śoñ 
allahü teǾālā žikr 

72.8 ķılınġan āyetni indürdi (

ıķaġuçı ve raĥmet 
ķılġuçıdur bu āyet hem 

yılında resūl allah 

72.3 medįneden 
k

72.4 
ikinçi y

72.5

72.6 bizni mekkede z

72.7 bolur dip fi

) daħı öltüriñiz ol dįnde muħāliflerni 

( ) şirk 

72.9 bolmasun üçün ( ) daħı dįn ħāliś allah üçün gine bolsun üçün dįnde 
şeyŧān 

72.10 üçün ülüş bolmasun üçün ( ) bes eger müşrikler şirkden ŧıyılsalar alarnı 
öltürmeñiz 
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72.11 ( ) anıñ üçün žulm ķ mas (ıluv bol ) meger žulm ķıluvçılarġa 
ġ r ına žulm ķıluv bolu

72.12 bu āyetniñ žāhirinden ĥarbi birlen źımmįniñ her ikisini ķatlniñ vācib boluvı fehmlene 

ķatlnin intihāsını şirkniñ intiķāsı ķıldı şirk-i ĥarbį birlen źımmįniñ her ikisinde bar likin 
cevāp 

miz şirkniñ intifāsından maķśūd şirkniñ ķuvvetiniñ intifāsını ehl-i cizyeniñ dįn 
ĥükmleri yürütülmey 

kām-ı islā niñ ķuvveti m
n źımmįler 

il * (

çünki allahü teǾālā 

72.13 

72.14 bire

72.15 aĥ mge boy śunuvları vaķtinde şirk üntefį bola yā ki fitneden 
muĥārebe aluv mümki

72.16 ehl-i muĥārebeden tüg ) śoġış ĥarām bolġan bu yılıñıznıñ źü’l-ķaǾde 

ayı ( ) 

72.17 śoġış ĥarām bolġan aylarnıñ ötken yılġı źü’l-ķaǾde ayları berāberindedür yaǾnį 

olġan źü’l-ķaǾde ayında sizniñ birlen śoġış ķıldılar siz de bu yılnıñ śoġış 

en śoġış ķılıñız yaǾnį alar ötken yıl ĥarām ayda sizni öltürgen 
kibi siz de 

ı bu ılnıñ ĥarām ayında öltürüñiz 

müşrikler ötken yılnıñ 

72.18 śoġış ĥarām b
ĥarām bolġan 

72.19 žü’l-ķaǾde ayında alar birl

(72.20 alarn y ) daħı ĥürmetlerde ķıśāś 
çidür yaǾnį ötken 

ini yarıŧıñız (

birgü

72.21 yılda müşrikler sizniñ źü’l-ķaǾde ayıñıznıñ ĥürmetini yarıtdılar siz bu yılġı alarnıñ źü’l-
ķaǾde aylarınıñ 

72.22 ĥürmet ) bes kimdür sizniñ üzeriñizge žulm ķılsa yaǾnį ķıtāl 

birlen (   

72.23 ) bes ol kişi üzerine ķıtāl birlen žulm “  “ ķılıñız muķābeleden žulm birlen 

72.24 bar  yaǾnį žulm śoĥbetde tüşkenligi üçün allahü teǾālā muķābeleden žulm birlen taǾbįr 

taǾbįr itüvde müşākile 

itken (  

72.25 ) sizge žulm ķ niñ meŝeli birlen (ılġan nerse ) žulm ķılġan kişiden öç 
aluvda allahü teǾālā 
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72.26 l ķılmaġan nersege kirişüvde allah ķorķıñız (ĥelā dan ) dahi biliñiz 

( ) düristlikde 

72.27 allahü teǾālā özinden ķorķuvçılar birlen birgedür ( ) daħı allahü 
teǾālāniñ rıżālıġı tapılġan 

I / 73 

 

3.1 yolġa aķķiyyeǿine sebeb bolġan yolġa) māllarıñıznı śarf itiñiz 

 

7 (islāmnıñ ter

( ) (1) ve öziñizni 

73.2 öz ķullarıñız birlen telaşlamañız ( ) helāklikke resūl ekrem ĥudeybiye 
ılında Ǿumre ĥaccınıñ 

ķażāsını ķaśd ķılġan zamānda śaĥābeler maǾįşetleri tar bolup śabrlıķ ķıluvġa mecālleri 
almaġaç baylardan 

n

3.5 ey bayl aśd ķılġan ādemlerge māllarıñıznı śarf ķılıñız saranlıķ sebebi 
öziñizni 

ız diyü (

y

73.3 
ķ

73.4 şikāyet ķılurġa kirişdiler bes allahü teǾālā baylarġa ħiŧāb ķılup źikr ķılı ġan āyetni 
iñdürdi yaǾnį 

7 ar ĥacge barurġa ķ

) daħı Ǿamelleriñizni ve ħalķlarıñıznı körkem 73.6 helāketge telāşlamañ
ķılıñız yā ki ĥācīlarġa 

73.7 infāķ birlen izgülik ķılıñız ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) izgülik 
ķıluvçılarnı 

73.8 dost körür allahü teǾālāniñ öziñizni helāketke taşlamañız digen sözi Ǿāmm ķaśd birlen 
ādemniñ özini 

73.9 oŧķa taşlavını ve śuġa baŧuruvını ve başķaça özini helāk itüvini şāmil bola 

( ) 

73.10 ħāliś allahü teǾālā rıżālıġı üçün riyāǿdan ve başķa kimçiliklerden ħālį bolġanıñız ĥālde 

m ķılıñız yaǾnį farż-ı ĥacc birlen Ǿumre ĥaccını rekatleri ve şarŧları ve vācibleri 

farż hem Ǿumre ĥaccını 

73.11 tamā
birlen tamām idiñiz farż-ı 
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73.12 ĥaccnıñ farż-ı iĥrām, vuķūf-ı Ǿörge, ŧavāf-ı ziyāret vācibleri vuķūf-ı müzdelife, śafā 
birlen merve arasında saǾy, 

73.13 remy-i cimār, ŧavāf-ı śadr, ĥalķ, Ǿumre ĥaccınıñ rükni ŧavāf, saǾy; şarŧı iĥrām, ĥāķ eger 

73.14 bu āyetinde emri vucūb üçün bolsa Ǿumre ĥaccınıñ da vācib boluvı lāzım. eger nedb 

73.15 ĥaccınıñ mendūb boluvı lāzım cevābda eytürmiz emr-i nedb üçün bolur ibtidā-ı islāmda 

eytseñ allahü teǾālāniñ 

üçün  bolsa farż 

farż-ı ĥacc birlen 

73.16 nefl-i ĥacc her ikisi mendūb bolur śoñra farż ĥacnıñ farżlıġı “  “ 
āyeti 

73.17 birlen ŝābit bolur yā ki emr-i nedb üçün bolur mecmūǾasına munśarif bolur yaǾnį farż 
ĥacc birlen Ǿumre 

 

73.19 śoñında elbette itmām lāzım yā ki farż-ı ĥacc bilen nefl ĥaccını şurūŧ-ı mefrūże aĥkām-ı 

73.20 edā murād bolur. emrden nefs-i Ǿumre senet bolsa da aĥkāmı farż bolurġa mümkin yā 

73.21 emr-i taleb; ŧalebniñ mūcibi vucūb-ı ķarįnesiz ŝābit bolur muĥtemeli nedb-i ķarįne 

73.22 emr-i ĥaccge müteǾallıķ bolsa vucūb üçün bolur Ǿumrege müteǾallıķ bolsa nedb üçün 

73.18 ĥaccını cemǾ ķıluv mendūb maǾnāsında bola yā ki emr-i vucūb üçün bolur farż ĥacnı da 
nefl ĥacnı da şurūǾ

mektūbesi birlen 

ki eytürmiz ĥaķįķat 

birlen ŝābit bolur bes 

bolur ( ) 

73.23 (1) “  “ öziñizni öziñiz helāklikke śalmañız. allahü teǾālāniñ 
bu sözi ile 

73.24 her vaķtde bizge Ǿamel tiyüşdür şol sebebden bizler her vaķtde özimizni helāk ķıla 
turġan işlerge kirişmey 

rı, alarnı dü āda 

73.26 ħarāblıķġa tüşüvge tartadur. indi anı taşlap özimizni özimiz helāk ķılsaķ ķıyāmet 

73.27 tiyüş bolurmız. hem de millet fāǿidesine bolġan başķa yeñi işlerden ŧıyulup milletimizni 

73.28 özimiz helāk ķılsaķ taġında Ǿaźābķa teyehhüş bolurmız biz nerse milletimizniñ alġa 
kitüvine żararlı iken, ol nerseni 

73.25 ķatuşmay śaķlanurġa tiyüş. meŝelā bizniñ tatar ķardeşlerimizniñ rūs tilin bilüvden 
ķaçuvla ny

küninde Ǿaźābke 

artķa ķaldurup özimizni 



  265

73.29 ķıluv oşandaķ uşbu āyet fermānı boyınça bizni Ǿaźābķa tiyüşli ķılur. ş. ĥ. 

 

irlen Ǿumreni tamām ķıluvdan bir sebeb birlen ŧıyılmış bolsañız 

I / 74 

 

74.1 bes eger ĥacc b

( ) bes sizge 

74.2 müyesser bolġan nerse lāzım bolur ( ) ķoydan, teveden, śıġırdan bolġan hedy 
Ǿnį mekkege 

hedy yiberürsiz (

ya

74.3 ) daħı başlarıñıznıñ tüklerini kitermeñiz 

( ) hedy 

74.4 irişkenge ķadar ( ) özini boġazlav vācib bolġan orunġa yaǾnį ĥaramge 

( ) 

rden bir kişi avruv bolsa (74.5 bes sizle ) yeise ol kişi birlen başında rencite 
turġan 

 cerāĥatler kibi
şmezden 

74.6 nersesi bolsa bitler ve  bes şol żarūret üçün saçnı kiterse hedy ĥaramge 
iri

74.7 burun ( ) bes bu kişige fidye lāzım bolur ( ) üç kün rūzeden bolġuçı ol 
fidye 

74.8 ( ) yeise altı miskįnge yigirmi dört ķadaķ buġday birüvden bolġuçı ol fidye 

( ) 

74.9 yeise ķoy boġazlavdan bolġuçı ol fidye ( ) bes her ķayçan ĥacc birlen Ǿumreni 
ötevden 

74.10 ŧıyıluvdan n bolsañız yaǾnį ŧınçlıķda bolsañız ( emį ) bes bir kişi Ǿumre 
birlen allahü 

Ǿālāge74.11 te  taķarrüb sebebli fāǿidelense ( ) farż-ı ĥacc birlen iĥrām baġlaġanġa 
ķadar yaǾnį bir kişi farż-ı 
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74.12 ĥacc birlen Ǿumre ĥaccını emįn bolġan āǿ ķılsa (ĥālde ed ) bes bu 
kişige hedyden 

74.13 müyesser bolġan nerse lāzım bolur ( ) b irlen Ǿumre ĥaccını 
edāǿ ķılġan ādemlerden 

es farż-ı ĥacc b

74.14 bir kişi hedy tapmasa ( ) bes bu kişige ĥacc vaķtinde üç kün rūze 
tutuv lāzım 

74.15 bolur ( ) daħı yidi kün rūze lāzım bolur her ķaytsañız 
yā ki ĥacc 

ķayçan ivüñizge 

74.16 Ǿamellerinden boşansañız ( ) bu r

 anıñ ibāĥat üçün 

ūzeler cemǾisi kāmil on kündür allahü 
teǾālāniñ bu sözni 

74.17 eytüvinden maķśūdı ve kilüvi tevehhüm ķılınmasun üçün niteki 

“  

74.18  āv-ı ibāĥat üçün bolġan yā ki Ǿarabler ĥesābnı yaħşı 
bilmedükle

“ digende v
rinden cemǾ-i Ǿamelni üyretür 

74.19 üçün eytken bolur ( ) bu farż-ı ĥa

temettuǾ ķıluv (

cc birlen Ǿumre-i ĥacnı bir yolı edā birlen 

) 

.20 şol kişi üçündür ( ) ol kişiniñ ehli bolmadı (74 ) mescid-i 
ĥarāmġa 

ĥāżirl

74.22 mekkįlerge ehl-i mįķātke hem mįķātden mekkege yaķın ŧarafda bolġan ādemlerge 
işilerg

larından başķa vaķtde de mekkege kilüp Ǿumre ĥaccı yiñillik birlen ķıluv 
mümkin ammā āfāķįge mekkede uzun 

üddet turuv mutaśavvır tügil yaǾnį aġır (

74.21 er bolmadı yaǾnį mekki bolmaġan hem mįķātden mekkege yaķın bolġan orunda 
bolmaġan kişilerge ammā 

temettuǾ ĥaccı yoķ çünki bu k e 

74.23 ĥacc ay

) 74.24 m ķoşķan ve ŧıyġan işlerinde ħuśūśā 
ĥacda allahdan ķorķıñız 

74.25 ( ) daħı biliñiz ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) Ǿaźābı ķaŧı 
bolġuçıdur bu źikr ķılınġan 



  267

74.26 iki āyet ĥac birlen Ǿumreni tamām ķıluv hem ĥac birlen Ǿumreden iĥśār ĥaķında hem 
temettuǾ ĥükmleri ĥaķında ĥacc birlen 

74.27 Ǿumreni birem birem gine bir yılda ķılınsa ifr  bir yılda ikisini bir iĥrām 
birlen ķılınsa ķurān 

ād dip atala eger

74.28 dip atala iki iĥrām birlen bir yılda ķılınsa temettuǾ dip atala hem şuñar ķarap ĥacc 
ıuvçıġ

p eytile ķurān ĥaccı temettüǾden temettüǾ ĥaccı ifrād ĥaccından 

Ǿamelni ķ a da müfred 

74.29 ķārin mütemettiǾ di

efđāl ( ) ĥacc vaķti 

74.30 maǾlūm bolġan aylardur yaǾnį şevvāl źü’l-ķaǾde źü’l-ĥicceniñ on küni cemǾį iki ayda 
on kün eger eytsek 

 

I / 75 

 

75.1 ü’l-ĥicceniñ oĥaccını iki ayda ź n küni birlen vaķtlavda fāǿide nerse ve ĥālāniki ĥaccnıñ 

75.2 bu vaķtlardan taķdįm dürist vuķūf-ı Ǿörfe bolġan rükni źü’l-ĥicceniñ toķızında ķılmaķ 

āzım ŧavāf-ı ziyāret 

75.3 bolġan rüknni bu vaķtlardan śoñda ķıluv dürist meŝelā Ǿıyd küninden śoñ cevāb 

ĥacnı iki ayda 

75.4 on kün birlen vaķtlavnıñ fāǿįdesi ĥacnıñ hiçbir fiǾliniñ bu vaķtdan ilk boluvınıñ dürist 

  ammā iĥrām dürist bolsa da evvelde mekrūh digenler yā ki iĥrāmnıñ 

ndan burun 

75.6 dürist boluvı ĥacnıñ iĥrāmı namāznıñ niyeti kibi ħāric bolġanlıķı üçün bes ĥacnıñ 

āħilinde bolġan 

şarŧı bolġan iĥrāmnı 

l

birürmiz 

75.5 bolmassızlıġı

vaktı

d

75.7 hiçbir fiǾlini vaķtından burun ķıluv dürist bolmay ( ) bes bir kişi 

iĥrām beylev yā ki 

75.8 ŝulbiye yā ki hedy sürüv sebebli bu iki ayda on kün içinde özine ĥacnı farž itse 

( ) bes bu kişi 

75.9 ħatunına yaķınlıķ ķılmasun yā ki eşeki söz söylemesün ( ) daħı şerįǾat taǾyįn 
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ķılġan çiklerden 

75.10 ötmesün ( ) daħı yoldaşları ve ħidmetçileri birlen ķıçķuruşmasun ( ) ĥacc 

5.11 ac künlerinde bu üç nerseni mübālaġa üçün nehy ķaśdı üzerine nefy itdi 

ammā maķśūd nehydür 

dķa ķarap maǾnį birildi 

künlerinde 

7 allahü teǾālā ĥ

( ) ve şol nersekim izgülikden işlersiz 75.12 ol maķśū

( ) 

75.13 şol nerseni allahü teǾālā bilür ecrini żāǿiǾ itmes allahü teǾālā yavızlıķdan ŧıyġannıñ 

dı yaǾnį eşekį söz ornına körkem söz istiǾmāl itiñiz bozuķlıķ ornına 

izgülik ve taķvālıķnı 

āķnı hem 

maǾnāsında (

śoñında izgülik 

75.14 ķıluvġa ķızuķdur

75.15 istiǾmāl itiñiz ķıçkuruşuv ornına inf aħlāķ-ı cemįleni istiǾmāl itiñiz 

) daħı ĥacge 

75.16 barġanda ivüñizden azıķ ĥāżirlep çıġıñız kişiden ŧaǾām śoravdan śaķlanıñız yā ki 

āħiretiñi üçün azıķ 

75.17 ĥāżirleñiz ( ) bes düristlikde azıķlarnıñ izgüsi ( ) kişiden 

75.18 śaķlana turġan azıķdur yaǾnį öziñ ĥāżirlep alup çıķġan az ķadar yā ki āħiret azıķlarınıñ 

ĥarāmdan  iki müŧālaǾanıñ kaysınıñ śevāb idügi ehl-i Ǿirfānġa 

ĥacge azıķsız tevbesiz çıġup mekke ehlini śadaķa śorar sebebli 

hü te

75.21 źikr ķılınġan āyetni indürmiş

śoravdan 

75.19 izgüsi śaķlanuvdur bu

yaşrin bolmasa 

75.20 kirek yemen ehli 

ŧınçsızlandurġaç alla Ǿālā 

 ( ) ey Ǿaķl iyeleri minim 

Ǿaźābımdan ķorķıñız 

75.22 bir türli ķavm töyege aŧlanġan kişige hem śatuvçıġa ĥacc yoķ töyege aŧlanġan ādem 



  269

r allahü teǾālā alarnı redd ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

birlen śatuvçı ĥācı 

75.23 tügil dip gümāñ ķıldıla

( ) 

75.24 sizniñ üzeriñizge günāh yoķdur ( ) ĥacda śatuv itüv sebebli 

rabbiñizden rızķ isteviñizde 

75.25 ( ) bes her ķayçan öziñizni Ǿarafātdan yiberseñiz ( ) 

bes telbiye ve tehlįl 

75.26 hem duǾā birlen allah (teǾālā) nı źikr ķılıñız ( ) meşǾar-ı ĥarām 

(ķuzeĥ tavı) 

75.27 ĥużūrında ( ) daħı allahü teǾālānı körkem źikr birlen źikr ķılıñız ( ) 

rdi 75.28 niteki allahü teǾālā sizni ĥacc Ǿamellerine körkem bolġan köndürüv birlen köndü

( ) daħı düristlikde siz 

ñız ( ) allahü teǾālāniñ köndürüvinden ilk (75.29 boldı ) įmānnı ve ŧāǾatni 

cāhil bolġan 
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I / 76 

 

76.1 ādemlerden ( ) munıñ śoñında ey ķureyşler Ǿarefeden öziñizni yiberiñiz 

( ) 

76.2 ādemler özlerni yibergen orunlarından yaǾnį sizde başķa ādemler kibi Ǿarefeden ķaytıñız 
müzdelifeden 

76.3 ķaytmañız ķureyşler başķa ādemler Ǿarefede toķtaġanda müzdelifede toķtaylar iken bu 
işleri birlen başķa 

76.4 ādemlerge tekebbürleneler iken munıñ śoñında ķaytķanda müzdelifeden ķaytalar iken 
allahü teǾālā bunı źikr 

76.5 ķılınġan āyet birlen inkār itdi ( ) daħı allahü teǾālāden günāhlarıñıznı 
yarlıķavnı isteñiz 

76.6 ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) yarlıķamaķ istevçilerniñ günāhlarunı 
yarlıķavçıdur hem 

76.7 raĥmet ķıluvçıdur bu źikr ķılınġan āyet ĥacnıñ vaķtini hem şarŧlarını hem Ǿarefe birlen 
müzdelifede toķtavnı 

76.8 beyānda ( ) bes her ķayçan ĥacc Ǿibādetleriñizni öteseñiz 

( ) bes allahü teǾālānı 

76.9 źikr itiñiz ( ) atalarıñıznı źikr itüviñiz kibi ( ) yeise atalarıñıznı 
źikrden de 

76.10 ķaŧıraķ bolġan źikr birlen źikr ķılıñız ( ) bes ādemler cümlesinden 
bardur şunday 

76.11 kişi eytür ol yaǾnį ĥacge barup da yalġız dünyā ülüşni śoravçılar bardur 

( ) ey 

76.12 rabbimizge dünyāda ülüşimizni birgey idiñ ( ) ve bu dünyā ülüşni gine 
śoraġan kişige āħiretde 

76.13 yoķdur ( ) ülüşden ( ) daħı ĥacge ĥāżir bolġan kişilerden şunday 
ādem bar eytür 
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76.14 ( ) ey rabbimiz bizge dünyāda birgey idiñiz ( ) izgülikni 
(niǾmetni) ve selāmetlikni 

76.15 ( ) daħı āħiretde birgey idiñ izgülikni (ŝevābnı) ( ) daħı 
bizni 

76.16 śaķlaġay idiñ oŧ Ǿaźābından ( ) ve bu revişçe eytüvçi ikinçi fırķa alar 
üçün 

76.17 ülüş bolġuçıdur ( ) kesb ķılġan nerselerinden ( ) daħı allahü 
teǾālā ĥesābnı 

76.18 tiz ķıluvçıdur bütün ħalķnıñ ĥesābnı bik az müddetde tamām iter ( ) daħı 
allahnı źikr ķılıñız 

76.19 ( ) śanalmış künlerde yaǾnį teşrįķ künlerinde (emrniñ vucūb üçün 
boluvına bināen 

76.20 bu āyetden teşrįķ tekbįriniñ vācib boluvı çıġa) ( ) bes bir kişi 
münādan ķaytuvġa 

76.21 iki künde aşķa yaǾnį taş atķan śoñında teşrįķniñ ikinçi küninde ķaytsa ( ) bes 

76.22 ol kişi üzerine günāh yoķdur ( ) ve bir kişi ķaytuvda kiçikse yaǾnį üçünçi 
künniñde 

76.23 taşnı aŧsa ( ) bes ol kişi üzerine günāh yoķdur ( ) ĥacda iĥrām 
sebebli memnūǾ 

76.24 bolġan nerselerden śaķlanġan kişige aşıġuvda da kiçigüvde de günāh yoķdur 

( ) ve her bir işde allahü 

76.25 teǾālāden ķorķıñız ( ) daħı biliñiz ( ) düristlikde siz ( ) ol 
allahü teǾālā śarı  

76.26 ķobarılmış bolursız ( ) daħı ādemler cümlesinden bar şunday ādem 

( ) 

76.27 ol ādemniñ dünyā tirükligi ĥaķında bolġan sözi ey muĥammed sini Ǿaceblendürür 

( ) dahi allahü 
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76.28 teǾālānı şāhid ķılur ( ) köñlinde bolġan nerse üzerine yaǾnį allah birlen 
yemįn iter 

 

I / 77 

 

77.1 ( ) ĥālbūkim ol kişi siñe ve müselmānlarġa ħuśūmet ķıluvçılarnıñ ve 
düşmānlarnıñ iñ 

77.2 ķaŧısıdur bu āyet münāfıķlardan şerįf oġlı aħnes ĥaķında indi bik açuķ yüzli söçik 
yumşaķ sözli 

77.3 ādem bolup resūl ekremge dostlıķ körsetip islāmiyet ižhār ķılup yürügen sebeb nuzūli 
ħāś münāfıķ 

77.4 ĥaķında bolsa da lafžı cemįǾ münāfıķlarnı şāmil ( ) ve her ķayçan ol münāfıķ 
sinden dönse yaǾnį 

77.5 siniñ yanıñdan kitse ( ) yirde ŧıruşup yorur ( ) yirde bozuķluķ 
ķıluv 

77.6 üçün ( ) daħı iginlerni ve ĥayvānlarnı helāk ķıluv üçün nitekki şerįf 

77.7 oġlı aħnes şulay ķıldı çünki aħnes birlen ŝaķįf arasında düşmānlıķ bolġanlıġı sebebli 
aħnes 

77.8 ŝaķįfniñ kiç birlen iginlerini yandurdı ve ĥayvānlarını helāk itdi ( ) 
allahü teǾālā 

77.9 bozuķluķnı süymes ve bozuķ işke rāżī bolmas ( ) ve her ķayçan münāfıķġa 
(aħnesge) 

77.10 eytilse  ( ) bozuķluķ ķıluvıñda allahdan ķorķ dip ( ) ol münāfıķnı 
günāhġa 

77.11 meyl itüvge uluġluķ tutar yaǾñi ĥamiyyet-i cāhiliyyesi ķozġalup nehy ķılınġan 

günāhsına kirişir ( ) 

77.12 bes ol münāfıķġa cehennem yiter ( ) ve ni yavız boldı ol münāfıķġa 
ĥāżirlengen töşek 
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77.13 yaǾnį cehennem bir vaķtde sinān oġlı śuheybni müşrikler tutup islām dįnini taşla mürted 
bol diyü 

77.14 Ǿaźābladılar ĥażret-i śuheyb min indi ķart kişi eger müşrik bolup sizniñ birlen birge 
bolsam da 

77.15 sizge fāǿide ķılurġa ķuvvetimden kilmey islām dįninde bolup müselmānlar birlen birge 
bolsam da sizge žarar 

77.16 ķılurġa ķuvvetimden kilmeymün islām dįninde ķalaym mālımnı alķuzda mini yiberiñiz 
dip yalbardı müşrikler 

77.17 hem ķabūl itip śuheybni yiberdiler allahü teǾālā ĥażret-i śuheyb ĥaķında źikr ķılınaçaķ 
āyetni indürdi 

77.18 ( ) daħı ādemlerden baǾżı ( ) özini śatķan kişi bar yaǾnį nefsni 
allahü 

77.19 teǾālānıñ ŧāǾatinde śarf ķılġan kişi ( ) allahü teǾālānıñ rıżālıġını istev üçün 

( ) 

77.20 ve allahü teǾālā ( ) bendelerge şefķat ķıluvçıdur ( ) ey 
andalayın įmān 

77.21 kitürgen ādemler ( ) barçañız birge bolġanıñız ĥālde allahü teǾālānıñ 
ŧāǾatine kiriñiz bu 

77.22 āyetde ħiŧāb ehl-i kitābdan įmān kitürgen ādemlerge çünki ehl-i kitāb įmān kitürgen 
śoñında da 

77.23 şenbe künni uluġladılar tüyelerini ve sütlerini ĥarām itdiler allahü teǾālā bu işden nehy 
itdi ve allahġa boy 

77.24 śuñıñız diyü emr itdi ( ) daħı şeyŧānnıñ vesvese yollarına 
iyermeñiz 

77.25 ( ) düristlikde ol şeyŧān sizniñ üçün ( ) žāhir bolġan düşmāndur 

( ) 

77.26 bes eger allahü teǾālānıñ ŧāǾatine žāhirā ve bāŧınā cümleñiz birge bolġanıñız ĥālde 
kirüvden avışsañız ve azġunluķ 

77.27 yolına kitseñiz ( ) allahü teǾālānıñ ŧāǾatine kirüvniñ ĥaķķ boluvına 
žāhir bolġan 
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77.28 delįller sizge kilgenniñ śoñında ( ) bes biliñiz ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

77.29 ġālibdür sizni Ǿaźāb ķıluvından hiç kim ŧıya almas hem işinde ĥikmet iyesidür hiç kimni 
ĥaķsız Ǿaźāb 

 

I / 78 

 

78.1 ķılmas. bir ķurān oķuvçı ādem bu āyetde “  “ ornına “  “ dip oķuġan 
iken 

78.2 birde ķurān oķumaġan Ǿarab bedevįsi munı işitkende ĥaŧāǿ oķuysun bu söz allahü 
teǾālānıñ sözi bolmas 

78.3 allahü teǾālā ĥikmet iyesi günāhnı źikr vaķtinde ġufrānnı źikr ķılmas bu günāhġa 
ķızuķduruv bola dip ķurān 

78.4 oķuvçınıñ avzını yapķan ( ) eyā allahü teǾālānıñ ŧāǾatine kirüvden baş tartup 
şeyŧān 

78.5 vesveselerine iyerüvçiler köterilür mi yaǾnį kötmesler ( ) meger allahü 
teǾālānıñ emriniñ 

78.6 ve Ǿaźābınıñ kilüvini köterilür ( ) aķ buluŧdan bolġan kölegelerde 

( ) daħı 

78.7 Ǿaźāb ķıluv üçün müǿekkil bolġan feriştelerniñ kilüvini köterler ( ) alarnı 
helāk ķıluv emri 

78.8 tamām ķılındı ( ) daħı allahü teǾālāge ( ) işler ķaytılmış bolur 

( ) 

78.9 ey muĥammed yaǾķūbnıñ balalayını1 śora ( ) köp me birdük ol yaǾķūbnıñ 

balalarına (  

                                                            

1 “balalarını” olmalı. 
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78.10 ) žāhir bolġan Ǿalāmetden. deryā yarılmaķ birlen silüvi inmek kibi bular bu 
niǾmetlerni küfrge 

78.11 almaşdurdılar ( ) ve kimdür allahü teǾālānıñ niǾmetini küfrge 

almaşdurur ( ) 

78.12 ol niǾmet ol kişige kilgenniñ śoñında ( ) bes düristlikde allahü teǾālā 

( ) ol 

78.13 kişige Ǿaźābı ķaŧı bolġuçıdur ( ) kāfir bolġan kişilerge ziynetlenmiş 
boldı 

78.14 ( ) dünyā tirükligi ( ) daħı ol kāfir bolġan ādemler masħara ķılur 
boldılar 

78.15 ( )įmān kitürgen ādemlerden ( ) daħı şirkden śaķlanġan 
kişilerden 

78.16 ( ) ķıyāmet küninde ol masħara ķılınmış müselmānlar (śaĥābeler) 
masħara ķıluvçı Ǿarab 

78.17 müşriklerinden üstündür çünki ol masħara ķılınmış faķįr müselmānlar (bilāl, Ǿömer, 
śuheyb) kibiler cennet-i Ǿāliyededür 

78.18 ammā masġara ķıluvçı müşrikler nār-ı sāfilededür ( ) ve allahü 
teǾālā dünyā ve āħiretde tilegen 

78.19 kişisini rızķlandurur ( ) ĥesābdan başķa yaǾnį dünyā ve āħiretde kiñ rızķ birlen 
rızķlandurur 

78.20 ( ) evvelde ādemler bir ümmet boldı yaǾnį ādem Ǿaleyhi’s-
selāmdan nūĥ Ǿaleyhi’s-selāmge ķadar 

78.21 islām dįni üzerine müttefiķ boldılar śoñra iħtilāf ķıldılar baǾżısı įmān kitürdi baǾżısı 
islām 

78.22 dįnini inkār itdi ( ) bes allahü teǾālā peyġamberlerni yiberdi 

( )įmān 

78.23 kitürgen kişilerge ucmāħ birlen süyünç birüvçi itüp įmān kitürmegen kişilerni cehennem 
birlen ķorķutuvçı 
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78.24 itip ( ) daħı ol peyġamberler birlen birge kitāb iñdürdi ( ) ĥaķlıķ 
birlen 

78.25 ( ) allahü teǾālānıñ ādemler arasında ĥükm ķıluvı üçün ( ) şol 
nersede (dįnde) 

78.26 ( ) ādemler ol nersede iħtilāf ķıldılar ( ) dįnde iħtilāf ķılmadılar 

(  

78.27 ) meger şunday ādemler iħtilāf ķıldılar ( ) ol ādemlerge kitāb birilmiş boldı ol 

78.28 kitābge baǾżısı įmān kitürdi baǾżısı įmān kitürmedi ( ) allahü 
teǾālānıñ 

78.29 birligine delālet ķıla turġan žāhir delįller kilgenniñ śoñında ( ) aralarında 
ĥased bolġanlıġı 

 

I / 79 

 

79.1 üçün iħtilāf ķıldılar ( ) bes įmān kitürgen ādemlerni köndürdi 
allahü teǾālā 

79.2 ( ) şol nersege ( ) ol nersede iħtilāf ķıldılar ( ) ol nerse ĥaķdan 
bolġuçı 

79.3 yaǾnį allahü teǾālā müǿminlerni ĥaķġa köndürdi ( ) öziniñ iźni birlen 

( ) 

79.4 ve allahü teǾālā tilegen kişisini köndürür ( ) toġrı bolġan yolġa 

( ) eyā ĥesāb 

79.5 ķıldıñız mı siz yaǾnį müselmānlar ( ) ucmaħķa kirüviñizni ( ) 
ĥālbūkim kilgen 
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79.6 zamānda sizge ( ) sizden ilk ötken kişilerniñ oħşaşı yaǾnį 
ķaŧıraķdaġı 

79.7 ĥālį ( ) alarnı yaǾnį sizden ilk bolġan kişilerni faķįrlik ve avruvlar 
tutdı 

79.8 ( ) ve türli belālar birlen silkitdiler yaǾnį sizden evvel ötken ādemlerge irişken 
avırlıķlar 

79.9 kibi avırlıķlar sizge irişmesden burun ucmaħķa kirüvni oylaysız mı yaǾnį oylamāñız 
allahü teǾālā 

79.10 bu āyetni ħendeķ śoġışında müǿminlerge meşaķķat ķorķu açlıķ śalıķlanuķ kibi aġırlıķlar 
irişkeç alar ĥaķında 

79.11 indürdi ( ) resūl eytkenge ķadar ( ) daħı resūl birlen birge 
įmān 

79.12 kitürgen ādemler eytkenge ķadar ( ) allahnıñ yardemı ķayu zamān bolur 
diyü yaǾnį şol ķadar 

79.13 aġırlıķda boldılar ki śabrdan ayurılurġa yaķın boldılar bes alarġa eytildi ( ) āgāh 

olıñız (  

79.14 ) düristlikde allahü teǾālānıñ yardemi yaķındur bu āyetden bilindi ki allahü 
teǾālā ķaşında bolġan 

79.15 saǾādetke irişüv nefs arzularını ķoyuv birlen türli aġırlıķlarġa tözüv birlen gine bola 
ikençilik 

79.16 cemūĥ oġlı Ǿamr resūl allahdan māldan nerse infāķ ķılayıķ ve kimlerge ķılayıķ diyü 
śoraġan 

79.17 özi bir māl iyesi ķart ādem iken allahü teǾālā māldan infāķ ķılurġa tiyüş bolġan nerseni 
hem kimge 

79.18 infāķ ķılurġa tiyüş idükni beyān idüp źikr ķılınaçaķ āyetni indürgen ( ) ey 
muĥammed 

79.19 śorarlar sinden ( ) māllarından ni nerseni allah yolına śarf ķılurlar yaǾnį ni 
nerse śarf 
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79.20 ve taśdįķ ķılurmız diyü śorarlar ( ) eyt sin ey muĥammed bu śoravçılarġa cevābda 

( ) 

79.21 māldan sizniñ infāķ ķılġan nerseñiz bu sözinde infāķ ķılına turġan nerseni żımnen beyān 
bar çünki maǾnāsı 

79.22 sizniñ māldan infāķ ķılġan nerseñiz her bir izgülik maǾnāsında ammā śarāĥaten allahü 
teǾālā mālını śarf ķılına 

79.23 turġan ornını ġına beyān itdi çünki maķśūd muśarrıf ( ) bes sizniñ infāķ 
ķılġan nerseñiz 

79.24 ata ve anañızġa bolur ( ) daħı yaķın ķārdeşleriñizge ( ) 
daħı yetįmlerge 

79.25 ve miskįnlerge bolur ( ) daħı muĥtāc bolġan yol oġlına (misāfirge) bolur 

(  

79.26 ) ve şol nerse kim izgülikden siz anı ķılursız ( ) bes düristlikde allahü 

teǾālā ( ) 

79.27 ol nerseni bilgüçidür ŝevābın żāǿiǾ ķılmas bu āyetde zekevetniñ farż boluvına münāfį 
bolġan hiç 

79.28 nerse yoķ şunıñ üçün bu āyetni mensūħ dimek aślā tiyüşli tügil ( ) 
sizniñ 

79.29 üzeriñizge śoġış ķıluv farż ķılındı ( ) ĥālbūkim ol śoġış ķıluv sizge ŧabįǾį 

 

I / 80 

 

80.1 mekrūhdur ( ) ve yaķındur ki sizniñ bir sini mekrūh körüviñiz 
(yaratmavıñız) 

80.2 ( ) ĥālbūkim ol mekrūh körgen nerseñiz sizniñ üçün izgüdür bes siz 

80.3 muħālifler birlen śoġış ķıluvnı mekrūh köresiz ve ĥālānki sizge cehādde iki uluġ 
saǾādetniñ 
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80.4 birisi bar ġalebe ķılup ġanįmet aluv yā ki maġlūb bolup maķtūl bolġanda cennet 

(  

80.5 ) ve yaķındur ki sizniñ tabįǾį bir nerseni yaratuvıñız ( ) ĥālbūkim 
ol nerse sizniñ üçün 

80.6 yavızdur meŝelā śoġış ķılmay tik olŧuruvnı yaratasız ĥālbūkim sizniñ üçün yavız çünki 
ġanįmetden 

80.7 ŝevābdan maĥrūm bolasız ( ) ve allahü teǾālā sizniñ üçün izgü bolġan nerseni 

biledür ( ) 

80.8 ve siz öziñiz üçün izgü bolġan nerseni bilmeysiz (bu āyetden biline ki ĥükmler rāciĥ 
bolġan maślaĥatlerge 

80.9 iyergençilik gerçi biz maślaĥatlerin bilüp bitüre almasaķ da) resūl ekrem bedr 
śoġışından iki ay muķaddim 

80.10 bir ķıŧǾa Ǿasker yiberdi bular müşrikler birlen śoġış ķıldılar recep ayı tuvġan idi bular 
cemādiye’l āħireniñ 

80.11 āħirį dip oyladılar ķureyşler resūl allahġa ŧaǾn ķıldılar muĥammed Ǿaleyhi’s-selām her 
bir başķa vaķt ķorķup 

80.12 yoruy turġan keşįde emįn bolġan ĥarām āyeti ĥelāl itdi didiler allahü teǾālā şol ħuśūśda 
źikr ķılınaçaķ 

80.13 āyetni indürdi ( ) ey muĥammed sinden müşrikler ĥarām 

aydan śorarlar ( ) 

80.14 ĥarām ayda śoġış ķıluvdan śorarlar ( ) eyt sin ey muĥammed bu müşriklerge 

cevābda ( ) bu 

80.15 ĥarām ayda śoġış ķıluv günāh yüzinden uluġdur ( ) daħı allahü teǾālā 
yolından (dįninden) 

80.16 ŧıyuvdur ( ) daħı allahü teǾālāge küfrlikdür ( ) daħı mescid-i 
ĥarāmdan ŧıyuvdur yaǾnį mekkeden 

80.17 bu ķadarlısı elbette dürist resūl allah yibergen Ǿasker ķıŧǾası yoķdur sen de ħaŧā ķıldılar 
likin müşriklerniñ 
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80.18 ħaŧāsı mundan uluġraķ niteki allahü teǾālā eytedür ( ) mescid-i ĥarām 
ehlini mescid-i ĥarāmdan 

80.19 çıķaruv yaǾnį müşriklerniñ resūl allahnı hem başķa müǿminlerni mescid-i ĥarāmdan 

çıġaruvları ( ) 

80.20 allahü teǾālā ķaşında Ǿasker ķıŧǾasını recep başı cemādiye’l-āħire āħirį diyü źann ķılup 
müşrikler birlen 

80.21 ħaŧālıķ yüzinden śoġış kıluvlarından allahü teǾālā ķaşında uluġraķdur günāhda 

( ) daħı 

80.22 fitne yaǾnį mescid-i ĥarām ehlini mescid-i ĥarāmdan çıġaruv daħı şirk ĥarām ayında 
müşriklerni öltürüvden de 

80.23 günāhda ķaŧıraķ ve uluġraķdur ( ) ve kāfirler hemįşe bolurlar 

( )sizniñ birlen yaǾnį 

80.24 müǿminler birlen śoġış ķılur bolurlar ( ) sizni dįniñizde küfrge 
ķaytaruv üçün bu 

80.25 āyetde kāfilerniñ müǿminlerge düşmānlıġınıñ devāmına işāret bar ( ) eger 
sizni dįniñizden 

80.26 küfrge ķaytaruvġa küçleri yitse likin küçleri yitü yıraķ ( ) ve kimdür 
sizlerden müşrikler 

80.27 dįnine ķaytur ( ) öziniñ dįninden yaǾnį islām dįninden ( ) bes ol islām 
dįninden müşrikler 

80.28 dįnine ķaytķan kişi ölür ( ) ĥālbūkim ol kişi kāfirdür ( ) bes bu islām 
dįninden müşrikler 

80.29 dįnine ķaytķan kişiler ( ) alarnıñ islām dįninde vaktde ķılġan izgü Ǿamelleri 
coyıldı 
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81.1 ve bāŧıl boldı ( ) dünyāda hem aħiretde yaǾnį dünyāda islāmiyet 
ŝemereleri āhiretde ŝevāb 

81.2 ları bāŧıl boldı ( ) daħı bu islām dįninden müşrikler dįnine ķaytķan kişiler 

( ) oŧ 

81.3 iyeleridür ( ) hem bu islām dįninden müşrikler dįnine çıķġan kişiler başķa 
kāfirler kibi cehennem oŧında 

81.4 meñgü ķaluvçılardur resūl ekremniñ śoġışķa yibergen Ǿasker ķıŧǾası ĥaķında allahü 
teǾālā bu Ǿasker ķıŧǾasınıñ 

81.5 günāhdan selāmet boluvları kibi ŝevāblı da boluvların beyān ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi (  

81.6 ) düristlikde įmān kitürgen ādemler ( ) daħı ŧuvġan yurŧlarını ŧaşlap 
mekkeden 

81.7 medįnege hicret ķılġan ādemler ( ) daħı allahü teǾālānıñ rıżālıġı 
tapılġan yolda 

81.8 müşrikler birlen śoġış ķılġan ādemler ( ) bu śıfatda bolġan 
ādemler allahü teǾālānıñ 

81.9 raĥmetini ümįd iterler ( ) daħı allahü teǾālā bu āmmlarnıñ ħaŧālıķ birlen 
işlegen işlerini 

81.10 yarlıķaġuçıdur hem bularġa raĥmet ķıluvçıdur yaǾnį köp ŝevāb birüvçidür ( ) ey 
muĥammed 

81.11 (Ǿaleyhi’s-selām) sinden śorarlar ( ) ħamrden daħı öŧüş oyunından (imām-ı 
aǾžam 

81.12 ķaşında ħamr yözimden ķaynatılmayınça yaśalġan içmelik her ķayçan özinden özi 
ķaynasa köpgen 

81.13 aŧsa isritse, imām şāfiǾį ķaşında her bir isritken her bir isrikten nerse ħamr kirek yözim 
śıġındısı kirek ħurma 

81.14 śıġındısı bolsun ammā öŧüş oyunı Ǿarabda evvelde bu revişçe bolġan Ǿarabler üçün on 
ķadeĥ 

81.15 “oķ” bolġan yidisinde yazuvlar bolġan üçün de yoķ yidisinde bir ķadeĥde “ħaź “ digen 
yazuv muñar 
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81.16 bir ülüş bolġan ikinçisinde “  “ digen yazuv muñar iki ülüş üçünçisinde “raķįb” 
digen söz 

81.17 muñar üç ülüş dörtinçisinde “ĥalįs“ digen yazuv muñar dört ülüş bişinçisinde “nāfis” 
digen 

81.18 söz muñar biş ülüş altınçısında “mesįl“ digen yazuv muñar altı ülüş yidinçisinde 
“muǾallā“ digen 

81.19 yazuv muñar yidi ülüş ķalġan öçüsi: menįħ, sefįħ, vaǾd isimlerinde bularġa ülüş yoķ bu 
ķadeĥlerni bir 

81.20 boķçaġa śalup bir Ǿādil kişiniñ ķolına birgenler Ǿādil kişi munı silkitüp turġan her ķayusı 
ķolını 

81.21 ŧıġup alġan ülüşli ķadeĥler çıķġan ādemler ülüşlerini alġanlar ülüşsiz ķadeĥler çıķġan 
ādemler 

81.22 hiç nerse almaġanlar bu öŧüp alġan ülüşlerini faķįrlerge taratķanlar özleri aşamaġanlar 
hem bu 

81.23 işleri birlen maķtanuşķanlar ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) ħamr birlen 
öŧüş oyunından 

81.24 śoravçılarġa ( ) bu ħamr birlen öŧüş oyunında uluġ günāh bar 

( ) daħı 

81.25 ādemlerge fāǿideler de bardur ħamr da bolġan iŝim ādemniñ şerāfetine sebeb bolġan 
Ǿaķlnıñ kitüvi öŧüş 

81.26 oyunında bolġan iŝim namāznıñ vaķtından ötüvi mālnıñ hem vaķtnıñ żāǿiǾ boluvı 
ĥażret-i cāǾferü’t-ŧayyār 

81.27 eyte Ǿaķlımnıñ kitüvinden ķorķup ħamr içmedim, żararı da fāǿide de yoķlıġı maǾlūm 
bolduķdan śanemge Ǿibādet 

81.28 ķılmadım, ħatunġa ġayretim üçün ziynetlenmedim, yalġançınıñ ħor kişi idükni bildigim 
üçün yalġan söylemedim 

81.29 diy ammā ħamrnıñ fāǿidelerinden bedenį bolġan fāǿidesi aşnı siñirüv ħalķį bolġan 
fāǿidesi töbençilikli ķıluv 
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82.1 comarŧ ķıluv mālį bolġan fāǿidesi ticāret birlen fāǿide itüv öŧüş oyunınıñ fāǿidesi 
meşaķķatsiz 

mālġa 

82.2 irişüv ( ) daħı ħamr birlen öŧüş oyunınıñ günāhsı fāǿidelerinden 
uluġraķ 

82.3 allahü teǾālā ħurmā ve yözim yimişlerinden isritkeç ve körkem rızķ yaśaylar digen 
āyetni 

indürgeç müselmānlar 

82.4 ħamr içe başladılar hem ħamr içüv ĥelāl idi bir az zamān ötkenniñ śoñında bir cemāǾat 
śaĥābe 

birlen 

82.5 ĥażret-i Ǿömer resūl allahġa barup ħamr ĥaķında bizge fetvā bir ħamr Ǿaķlnı bitüre ve 
mālnı 

kimite didi 

82.6 şundan śoñ allahü teǾālā ħamr birlen öŧüş oyunında uluġ günāh bar ve bu ikisiniñ 
ādemlerge 

fāǿidesi de 

82.7 bar digen āyetni indürdi şundan śoñ ķavmniñ bir türlisi ħamr içüvniñ günāh boluv 
ŧarafnı 

oylap 

82.8 taşladı bir türlisi fāǿide ŧarafnı mülāĥaža ķılup hemįşe içdi bir vaķtde Ǿabdu’r-raĥman 
bin Ǿavf 

śaĥābe 

82.9 lerden bir cemāǾat birlen ħamr içüp tamām keyflenüp yitkeç namāz oķurġa kirişdi imām 
bolup 

namāzda kāfirūn 

82.10 sūresini oķuġanda “lā “ kelimelerini ķaldurup oķudı şundan śoñ allahü teǾālā isrik 
ĥāliñizde 

namāzġa 

82.11 yaķın bolmañız yaǾnį namāz oķumañız digen āyetni indürdi mundan śoñra  ħamr içüvni 

bütünley taşlap 

82.12 bitürmediler vaķtni közetüp kine içkelediler bir vaķtde mālik oġlı Ǿutbān ismli śaĥābe 
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śaĥābelerden bir  

82.13 cemāǾatni hem saǾd bin ebį vaķķāś żiyāfetke daǾvet itdi meclisde ħamr içdiler isridiler 

maķtana ve cırlaşa 

82.14 başladılar saǾd bin ebį vaķķāśķa enśārnı ħorlap bir cüz cırlap yiberdi enśārdan bir 
keyflisi 

torup 

82.15 ĥażret-i saǾd ibn-i ebį vaķķāśķa teve yañaġı birlen berni ķondurup cerāĥatledi şundan 
śoñ 

ĥażret-i Ǿamr 

82.16 barup bizge ħamr ĥaķında beyān-ı şāfį ķıl didi allahü teǾālā şundan śoñ ħamrnı bütünley 
ĥarām 

itip “  “ 

82.17 āyetni indürdi allahü teǾālā evvel ħamrnı ĥelāl itdi śoñra namāz vaķtinde ĥarām itdi 
śoñra 

muŧlaķ ĥarām 

82.18 itdi içerge Ǿādetlengen kişilerge defaǾaten taşlav aġır bolmasun üçün allahü teǾālā tedrįc 
birlen 

ĥarām itdi 

82.19 defaǾaten ĥarām itse baǾżılarġa avır boluv iĥtimāli bolur idi ( ) ey 
muĥammed 

(Ǿaleyhi’s-selām) śorarlar 

82.20 sinden ( ) ķayu nerseni yaǾnį ni ķadar śarf ķılurlar diyü munı śoravçı hem 
cemūĥ 

oġlı Ǿamr ve 

82.21 evvel infāķ ķılına turġan nerseden śoradı śoñra infāķ-ı keyfiyetinden śoradı ( ) 
eyt sin 

ey muĥammed 

82.22 (Ǿaleyhi’s-selām) cevābda Ǿafv ķadarını infāķ ķılıñız yaǾnį ĥācet-i asliyeden artķanını 

( ) 

oşandaķ 
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82.23 ötkendegi ĥükmlerni źikr ķılġanı kibi ( ) allahü teǾālā sizlerge 
Ǿalāmetlerni 

beyān ķılur 

82.24 ( ) sizniñ fikr ķıluvıñız üçün baǾżı müfessirler bu āyetde Ǿafvdan infāķ-ı 
sehl ve 

müteyesser bolġan 

82.25 nerseni alġanlar resūl allahġa berāber ġanįmet mālnı bölgende özine tiygen bir altun 
yumırķa 

kitürüp 

82.26 yā resūl allah bu yumırķanı al minden śadaķa didi resūl allah almadı bu ir tekrār al diyü 

ķıstaġaç resūl allah 

82.27 bu irden yumırķanı açulanup aldı da berüp yiberdi eger bu irnin başına tiyse 
cerāĥatlegen bolur 

idi 

82.28 şundan śoñ resūl allah eytdi baǾżıñız kilüp bütün mālnı taśadduķ itip özi bütünley 
maĥrūm 

ķala 

82.29 bu işni ķılmañız baylıķdan birilgen śadaķa ġına śadaķa bola didi şunıñ üçün de bir ādem 

minim mālım 
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83.1 miskįnlerge śadaķa bolsun diyü neźr itse bu neźr zekevet mālına vāķıǾa bola eger bu 
neźr 

eytken kişiniñ zekevet 

83.2 mālından başķa mālı bolsa zekevet mālınıñ küllisini taśadduķ ķılur eger zekevet 
mālından 

başķa mālı bolmasa hüner 

83.3 birlen maǾįşet itüvçi ādem bolsa bir künlik rızķ alup ķalur artuġını taśadduķ iter ħidmet 
iyesi 
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83.4 kişi bolsa bir ayaķ azuķ alup ķalur artuġını taśadduķ ķılur igin iyesi bolsa bir yıllıķ azuķ 
alup 

83.5 ķalur artuġını taśadduķ ķılur śatuvçı bolsa śatuv mālnıñ ķolına irişüvine ķadar yiterlik 
azuķ 

alup 

83.6 ķalur artuġını taśadduķ ķılur ( ) dünyā ve āħiret işlerinde fikr ķıluvıñız 
üçün bes 

dünyāñız 

83.7 ve ahiretiñiz üçün nerse fāǿįdeli şunı alursız ve nerse żararlı andan śaķlanursız 

( ) 

83.8 ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) sinden yetįmlerden śorarlar allahü teǾālā yetįmlerniñ 

māllarına yaķın bolmañız hem 

83.9 yetįmlerniñ māllarını aşaġan ādemler içlerine cehennem oŧını aşadılar digen āyetni 
indürgeç 

yetįmlerniñ 

83.10 velįleri yetįmlerden ayrıldılar hem yetįmlerniñ māllarını ķaramadılar ve yetįmlerge 

ķaŧnaşmadılar hem yetįmlerniñ 

83.11 ŧaǾāmını aşamadılar ĥattā töşeklerine de oturmadılar şundan śoñ yetįmlerniñ velįleri 
ĥaķında 

allahü teǾālā 

83.12 źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) yetįmler 
ĥālinden 

śoravçılarġa 

83.13 cevābda ( ) yetįmler üçün ıślāĥ izgüdür yaǾnį yetįmlerniñ māllarını ıślāĥ 
ķılup 

83.14 ve metāǾlarını śaķlav yetįmlerge ķatışuvnı ķoyuvdan ve yetįmlerniñ māllarını śaķlavnı 

ķoyuvdan izgürekdür 

83.15 ( ) ve eger siz velįler yetįmlerge ķaŧışsañız ( ) bes ol yetįmler sizniñ 
dįnde 
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83.16 ķardeşiñizdür dįnde ķardeş bolġaç ķatışuv ve māllarnı ve metāǾlarnı śaķlav tiyüş 

( ) 

83.17 ve allahü teǾālā bozuķluķ ķıluvçını ayurup biledür ( ) tözükliķ ķıluvçıdan 
yaǾnį 

allahü teǾālā 

83.18 yetįmlerge māllarında bozuķ niyet birlen ķaŧnaşuvçı kişi birlen yetįmlerge māllarında 
izgü 

niyet birlen 

83.19 ķaŧnaşuvçı arasını ayurup biledür bes yetįmlerge māllarını śaķlav ķaśdı birlen ķaŧnaşıñız 

māllarında  

83.20 ħıyānet ķıluv ķaśdı birlen ķaŧnaşmañız ĥāśıl yetįmlerniñ mālların velįlerge śaķlav farż 
eger 

śaķlamasalar 

83.21 günāhlı bolalar hem yetįmler mālı birlen velįler öz māllarını bozuķ niyet birlen 
ķaŧışdursalar 

yine günāhlı 

83.22 bolurlar yetįmlerge fāǿįde ķaśdı birlen ķaŧışdursalar dürist ( ) ve eger allahü 
teǾālā 

sizni meşaķķatke 

83.23 tüşerüv tilese ( ) sizni meşaķķatke tüşürür idi yetįmlerge ķaŧnaşuvnı mübāĥ 
ķılmas idi 

(  

83.24    ) düristlikde allahü teǾālā ( ) meşaķķatge tüşürüvde küçi yitküçidür hem 
işinde 

ĥikmet iyesidür 

83.25 bendelerni ŧāķatlerinden artuķ birlen küçlemes ibn-i Ǿabbās rađiallahü Ǿanh eyte 
yetįmlerge 

ķatışuvdan murād 

83.26 sin yetįmniñ yemişini ve sütini aşarsıñ hem ŧabaķından aşarsıñ yetįm de siniñ 
yimişiñden 
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sütiñden ŧabaġıñden 

83.27 aşar digen sözdi. allahü teǾālā müşrik ir hem müşrike ħatunnıñ müǾmin ir hem müǾmine 
ħatun 

arasında 

83.28 nikāĥleriniñ dürist bolmavı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) 
daħı ey 

müǿmin 

83.29 irler müşrike ħatunlarnı nikāĥlenmeñiz ( ) ol müşrike ħatunlarnıñ įmān 
kitürgenlerine 

 

I / 84 

 

84.1 ķadar bu āyet nuzūline sebeb mürŝedü’l-ġanevį digen bir bahādır irni resūl ekrem 
mekkege 

yibergen mekkede 

84.2 ķalġan müselmānlarnı kāfirlerden yaşirip alup çıķsun üçün mürŝedü’l-ġanevį mekkege 
yitkeç 

cāhiliyet zamānında 

84.3 maĥbūbesi bolġan Ǿiŧāķa ismli bir śāĥib cemāl ve śāĥibü’l-māl ħatun merŝedke özini 
Ǿarż 

ķılġan yaǾnį 

84.4 mini ħatun itüp al digen allahü teǾālādın ķorķup başda mürŝed baş tartsa da śoñra resūl 
allah 

ruħśat 

84.5 itse alaçaġını Ǿitāķage vaǾde itken mürŝed medįnege ķaytķıç bu ķıśśanı resūl allahġa 
söylegen 

şol ĥaķda 

84.6 allahü teǾālā źikri ötken āyetni indürgen ( ) elbette įmān birlen müşerrefe 
bolġan 

ħatun (  
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84.7  ) müşrike bolġan ħatundan izgüdür yaǾnį allahü teǾālānıñ ammesi bolġan 
ħatun 

kirek āzād kirek 

84.8 kinizek bolsun muŧlaķ müşrike ħatundan izgüdür (her bir ħatun allahü teǾālānıñ ammesi 

bolduķdan amme 

84.9 āzād birlen kinizekden Ǿamm bola) ( ) ĥālbūkim sizni müşrikeniñ 
körkemligi 

Ǿaceblendürse de 

84.10 bu āyetniñ nuzūline sebeb revāĥā oġlı ĥażret-i Ǿabdu’l-lah iŧāǾat ķılmaġanlıķı üçün bir 
künni 

cāriyesini 

84.11 ķınadı cāriye resūl allahġa barup şikāyet ķıldı resūl allah ĥażret-i Ǿabdu’l-lahdın cāriyeni 

ķınavınıñ 

84.12 sebebinden śoradı ĥażret-i Ǿabdu’l-lah eytdi bu cāriye namāz da oķuy rūze de tuta allahü 

teǾālāge hem resūline 

84.13 įmān da kitüre likin miñe iŧāǾat ķılmay didi resūl allah eytdi munday cāriyege müǿmine 
bolġaç 

sin 

84.14 añarġa izgülik ķıl didi ĥażret-i Ǿabdu’l-lah bu cāriyeni āzād ķılup özine nikāĥlendi 
şundan śoñ 

84.15 müşrikler ĥażret-i Ǿabdu’l-lahġa ŧaǾn ķıla başladılar bir ķara cāriye nikāĥlendi ve 
hālānki 

filana körkem müşrike 

84.16 ħatun Ǿabdu’l-lahġa baruvnı tileydür idi diyü şol ħuśūśda źikr ķılınġan āyet indi 

( ) 

84.17 daħı ey müǿminler müşriklerge müminlerni nikāĥlendürmeñiz ( ) 
müşriklerniñ 

įmān kitürüvlerine ķadar 

84.18 ( ) elbette müǿmin bende ( ) müşrik irden izgürekdür 

( ) 



  290

ĥālbūkim ol 

84.19 müşrikniñ ĥāli ve cemāli sizni Ǿaceblendürse de ( ) müşrik ir 
birlen 

müşrike ħatunlar 

84.20 cehennem oŧına ünderler ( ) ve allahü teǾālā ucmaħķa ünder ( ) 
daħı 

yarlıķavġa ünder 

84.21 ( ) öziniñ iźni birlen yaǾnį ucmaħnı ve maġfiretni mūcib bolġan nersege ünder 

(  

84.22 daħı allahü teǾālā āyetlerini ādemlerge beyān ķılur ( ) ādemler āyetler 
birlen 

vaǾažlensün 

84.23 ve eŝerlensünler üçün allahü teǾālā ĥayż vaķtinde yaķınlıķ ķıluvnıñ ĥarāmlıġını hem 
ħatunnıñ 

dübirine kilüvniñ 

84.24 ĥarām boluvını beyān ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı 
ey 

muĥammed 

84.25 (Ǿaleyhi’s-selām) sinden ĥayż ĥālinden śorarlar śoravçı daĥdāĥ oġlı ŝābit digenler 
ĥażret-i 

resūl allahġa 

84.26 eytken ey allahü teǾālānıñ resūli śalķunlıķ bik ķaŧı kiyimler az ħatunlar birlen ĥayż 
vaķtlarında 

bir 

84.27 töşekde ve bir kiyimde yatsaķ dürist bolur mu diyü Ǿarabler ol vaķtinde ĥayż vaķtinde 
ħatunlar 

birlen 

84.28 birge aşammaylar ve birge içmeyler ve birge turmaylar iken allahü teǾālā şol ħuśūśda 
źįkr 
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ķılınaçaķ āyetni 

84.29 indürdi daħı allahü teǾālā yehūdler naśārālar kibi ĥayżda ifrāŧ-ı tefrįŧden neyh itdi çünki 

yehūdler 
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85.1 ĥayż vaķtinde bütünley ħatunlarından nefretde bolalar yüzlerine ķaramaylar ve 
söyleşmeyler 

hem birge aşamaylar 

85.2 bularnıñ işi tefrįŧ boldı naśārālar bolsa ĥayż vaķtinde her işni ķılalar ĥattā vaŧyda ķılalar 

bularnıñ 

85.3 işi ifrāŧ boldı bes allahü teǾālā müǿminlerge ortaça boluv birlen buyurdı yaǾnį vaŧydan 

śaķlanıñız ammā 

85.4 birge aşañız ve içiñiz hem bir töşekde yuķlañız diyü ( ) ey muĥammed ĥayż 

ĥālinden śoravçılarġa 

85.5 cevābda eyt ĥayż yaķınlıķ ķıluvçılarnı hem ķılınmışlarnı rencite turġan nerse 

( ) 

85.6 bes ĥayż vaķtinde ħatunlarıñıznı cimāǾa ķıluvdan ayrılıñız yaǾnį ĥayż vaķtinde cimāǾa 

ķılmañız ( ) 

85.7 daħı ħatunlarġa ĥayż vaķtinde cimāǾa birlen yaķın bolmañız ( ) ĥayżdan 

pāklengenlerine ķadar 

85.8 ( ) bes her ķayçan ħatunlar ĥayżdan pāklenseler ( ) 
bes 

kiliñiz 

85.9 (yaķınlıķ ķılıñız) ħatunlarġa allahü teǾālā buyurġan orundan yaǾnį ķablinden ( ) 

düristlikde allahü teǾālā 
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85.10 ( ) günāhlarından tevbe itüvçilerni dost körür ( ) daħı ĥayż 

vaķtinde 

85.11 vaŧy ķıluv hem dübürge kilüv kibi necs işlerden pāklanuvçılarnı dost körür 

( ) 

ħatunlarıñız 

85.12 igin ige turġan orunlarıñızdur ( ) bes igin igi turġan ornıñızġa kiliñiz 

( ) 

85.13 niçük tileseñiz şulay yaǾnį ayaķ üzere kirek oturġan ĥālde ve kirek yatġan ĥālde kirek 
aldan 

85.14 ve kirek artdan likin ķabline (bu āyetden yehūdlerniñ bir kişi ħatunına art yaġından 
cimāǾa 

ķılsa balaķlı 

85.15 köz (aĥval) bolur digen sözlerini redd bola) bu āyetden ķıyās ŧarįķi birlen livāŧanıñ 
ĥarām 

boluvını 

85.16 çıġarġanlar aleh-i müşterekesi iźźi naśśda meźkūr bolġan eger eytseñ ķıyāsnıñ şarŧı naśś 

bolmasķa 

85.17 kirek livāŧa ĥaķında naśś bar meŝelā allahü teǾālānıñ 

“ ” 

digen ķavli cevābda 

85.18 eytürmiz ķıyās ħilāfına naśś bolġanda ġına bolmay ammā naśśķa muvāfıķ bolġanda 
ķıyāsnıñ 

dürist bolmavına (müsellim) 

85.19 tügilmiz yā ki eytümiz bu naśś irler birlen livāŧa ĥaķında ammā ĥayż vaķtinde 
ķurbānnıñ 

ĥarām boluvına delālet 

85.20 ķılġan āyetden öz ħatunı birlen livāŧanıñ ĥarāmlıġı ķıyās birlen çıġarıla maǾnāsında 
bolur likin 

munda 
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85.21 hemįşe baĥŝ kile iźźį ĥayż vaķtinde vaŧynıñ ĥarām boluvına Ǿaleh bolsa istiĥāża 
vaķtinde hem 

vaŧy ĥarām 

85.22 bolurġa kirek çünki iźźį Ǿalehsi istiĥāżada hem bar likin cevāb biremiz istiĥāża dāǿimā 
bola 

turġan 

85.23 nerse eger istiĥāża vaķtinde vaŧynıñ ĥürmeti muǾteber bolsa ĥarc lāzım 

“ ” 

idi 

85.24 ( ) daħı öziñiz üçün cimāǾa vaķtinde bismi’l-lah eytüv ve izgü bala istev 
kibi 

izgü Ǿamelni 

85.25 ilk ķılıñız ( ) daħı günāh ķıluvda allah(teǾālā) den ķorķıñız ( ) daħı 
biliñiz 

( ) 

85.26 düristlikde siz allahü teǾālāge yoluķġuçılarsız ( ) daħı ey muĥammed (Ǿahm) 

allahdan ķorķġan müǿminlerge 

85.27 ucmaħ birlen süyünç bir allahü teǾālā günāh üzerine yemįn itmev hem yemįnniñ 
ķısmlarnı 

hem yemįnde bolġan 

85.28 kefāretni beyān ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı allahü teǾālānıñ 
ismin 

ķılmañız 

85.29 ( ) yemįnleriñizni yaǾnį yemįn itken nerseleriñizni ŧıyġuçı Ǿaleh ķılmañız 
bu 

āyet ebū bekr 

 

I / 86 
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86.1 el-śıddıķ ĥaķında indi ebū bekr el-śıddıķ musŧaĥ ĥażret-i Ǿāǿişege töhmet ķılġaç 
musŧaĥge 

infāķ ķılmam 

86.2 diyü yemįn itdi yā ki revāĥā oġlı Ǿabdu’l-lah ĥaķında idi Ǿabdu’l-lahnıñ ķızķardeşi 
birlen 

küyevi beşįr 

86.3 arasında Ǿadāvet žāhir bolġaç küyevi beşįr birlen Ǿabdu’l-lah söyleşmem hem izgülik 
ķılmam 

diyü yemįn itdi 

86.4 ( ) izgülik ķılmassızlıķġa ( ) daħı taķvālıķ ķılmassızlıķġa 

( ) daħı 

86.5 ādemler arasını tözük ķılmassızlıķġa yaǾnį allahü teǾālānıñ ismini izgülik ķılmassızlıķ 
ve 

taķvālıķ 

86.6 ķılmassızlıķ ve ıślāĥ ķılmassızlıķġa yemįn itip Ǿaleh ķılmañız bes mundan bilindi bir 
gişi 

günāh üzerine 

86.7 yemįn itse yemįnni bozup kefāret birüv lāzım şunıñ üçün de bu āyet ingeç resūl allah 

Ǿabdu’llahġa 

86.8 ķızķardeşiñni beşįrge ķaytar diyü üç mertebe eytdi üçünçisinde eger allahü teǾālāge 
ķıyāmet 

künine įmān 

86.9 kitürseñ ķaytar dip ķaydledi yā ki āyetniñ maǾnāsı nefs yemįnleriñizge allahü teǾālā 
ismni Ǿarź 

ķıla 

86.10 turġan orun ķılmañız maǾnāsında bu vaķtde köp yemįn itmeñiz maǾnāsında bola 

( ) ve allahü teǾālā 

86.11 yemįnleriñizni işitüvçi ve niyetleriñizni bilgüçidür ( ) Ǿaźāb ķılmas allahü 
teǾālā 

( ) 
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86.12 yemįnleriñizde boş bolġan yemįn birlen ( ) ve likin Ǿaźāb ķılur sizni 

( ) 

86.13 köñilleriñiz kesb ķılġan nerse birlen ( ) ve allahü teǾālā yarlıķaġuçıdur 
hem 

şefķat ķıluvçıdur 

86.14 niteki yemįn laġv birlen Ǿaźāb ķılmadı. yemįn üç türli: birisi yemįn laġv ötkendegi işke 
ĥaķdur 

diyü 

86.15 žann ķılup yemįn itüv ol iş vāķıǾada ĥaķķ bolmas ikinçi yemįn ġamūs ķaśdā yalġanlap 

ötkendegi 

86.16 işke yemįn itüv üçünçisi yemįn-i münǾaķķide kileçekdegi bir işni ķılurmen yā ki 
ķılmamun 

dip yemįñ itüv 

86.17 yemįn-i laġvde Ǿafvdur yemįn-i ġamūsda uluġ günāh bar yemįn-i münǾaķidede kefāret 
bu 

āyetden biline yemįn-i ġamūsnıñ 

86.18 ķılup kesb ķılġan nersege kirip ĥükmi mūǿāħeźe boluv şunıñ üçün de bu āyetdegi 
mūǿāħeźe ni 

aħiretdegi mūǿāħeźe ni aħiretdegi mūǿāħeźege 

86.19 ĥaml ķılına ( ) şunday irlerge vācib bolur ( ) ol irler 
ħatunlarından įlāǿ  

86.20 ķılurlar yaǾnį ħatunlarını cimāǾ ķılmamız diyü yemįn iterler ( ) cimāǾ 

ķılmay dört 

86.21 ay kütüv vācib bolur ( ) bes dört ay içinde cimāǾ ķıluv sebebli yemįnlerinden 

ķaytsalar ( ) 

86.22 bes düristlikde allahü teǾālā ( ) ol irlerni yarlıķaġuçı hem alarġa raĥmet 
ķılġuçıdur 

yaǾnį 
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86.23 eger įlāǿ müddetinde yemįnlerinden ķaytup kefāret birseler ( ) ve eger 
dört 

ay içinde 

86.24 yemįnlerinden ķaytmayınça dört ay ötkençe kötüp ŧalāķnı ķaśd ķılsalar ( ) bes 

düristlikde allahü teǾālā 

86.25 ( ) alarnıñ ŧalāķlarnı işitküçidür hem ŧalāķdan maķśūdların bilgüçidür 

(  

86.26  ) daħı ŧalāķ ķılınġan ħatunlar āzād ve ĥaǿiże bolup vaŧy ķılınġan bolsalar 
köterler 

( ) 

86.27 özlerini yaǾnį irge kitmey tururlar ( ) üç ĥayż imām-ı aǾźam ķaşında 
ķorķuvdan ĥayż 

murād 

86.28 muñar delįl resūl allahnıñ ĥadįŝi “  “ yaǾnį ĥayż künleriñde 
namāzıñnı 

ķoy daħı 

86.29 “  “ ĥadįŝi yaǾnį kinįzekniñ ŧalāķı iki Ǿıddeti iki 
ĥayż 

ĥayż 

 

I / 87 

 

87.1 körmey turġan ħatunnıñ Ǿıddeti kirek āyise kirek śaġįre bolsun üç ay ammā vaŧy 
ķılınmaġan 

muŧallaķage 

87.2 Ǿıddet yoķ ( ) daħı ŧalāķ ķılınġan ħatunlarġa ĥelāl bolmas 

( ) 
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87.3 bala ķapçaķlarında allahü teǾālā yaraķtan nerseni yaşirmekleri yaǾnį balanı yā ki ĥayż 
ķanını 

(  

87.4 ) eger ol ħatunlar allahü teǾālāge hem āħiret künine įmān kitürür 

bolsalar 

87.5 ( ) daħı ol ħatunnlarnıñ irleri ( ) ol ħatunlarġa ķaytuvġa 
ĥaķlıraķlardur  

87.6 ( ) bu Ǿıddet müddetinde bu āyetde ŧalāķ-ı raciǾįniñ vaŧyni ĥarām itmevine delįl 
bar 

çünki 

87.7 allahü teǾālā ĥayż-ı ŧalāķ śoñında da ir dip atadı yaǾnį ħatunlarġa ŧalāķ Ǿıddeti içinde 

raĥmlerinde 

87.8 bala yā ki ķanı žāhir bolsa munı yaşirmeske tiyüş irlerniñ ŧalāķdan ķaytuvlarında ĥaķları 

bolġanlıġı 

87.9 üçün ( ) eger irler ŧalāķdan ķaytuvlarından özleri birlen ħatunları 
arasını 

87.10 ıślāĥ hem ħatunlarġa izgülik ķıluvnı tileseler żarar itüvni tilemeseler 

( ) 

daħı 

87.11 ħatunlarnıñ fāǿidesine bolur irler üçün ħatunlar żararına bolġan nerseniñ oħşaşı yaǾnį 

ħatunlarnıñ 

87.12 irlerde ĥaķķı bolġan kibi irlerniñ de ħatunlarda ĥaķķı bar irlerniñ ħatunlarda bolġan 
ĥaķları 

ħiđmet 

87.13 itüv edebli boluv ķarşı söz ķaytarmav irniñ şerįǾatke muvāfıķ her bir ķoşķan işini ķıluv 
ve 

irniñ istedigi 

87.14 vaķtde Ǿöźr bolmaġanda ķarışmav ħatunlarnıñ irlerde bolġan ĥaķları nafaķa kiyimler 
mihr 
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aĥkām-ı şerįǾatni 

87.15 üyretüv ( ) şerįǾatde maǾrūf bolġan vech birlen ( ) daħı irler 
üçün 

87.16 ħatunlar üzerinde derece ve ĥaķda artuķluķ bardur infāķ-ı nikāĥ birlen ŧalāķnı mālik 
boluv kibi 

( ) 

87.17 ve allahü teǾālā mülkinde ġālibdür ve işinde ĥikmet iyesidür. cāhiliyet zamānında 
ŧalāķnıñ aślā 

ķāǾidesi bolmaġan 

87.18 bir kişi ħatunnı on mertebe ŧalāķ ķılsa da rucūǾ mümkin bolġan ŧalāķ Ǿıddeti ötken 
vaķtde 

ŧalāķdan rucūǾ 

87.19 ķılınġanlarda śoñra yine ŧalāķ ķılup yine rucūǾ itkenler bir vaķt ĥażret-i Ǿāǿişege bir 
ħatun 

kilüp irinden 

87.20 şikāyet ķılġan irim mini niçe mertebe ŧalāķ ķılup niçe mertebe rucūǾ itdi digen ĥażret-i 
Ǿāǿişe 

resūl allahġa 

87.21 söylegen şundan śoñ allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürgen hem ŧalāķ-ı raciǾįni 
māl 

berāberinde ŧalāķnı 

87.22 “  “ hem ŧalāķ-ı muġalezeni beyān itken ( ) ķaytuv mümkin bolġan 
ŧalāķ 

ikidür artıķ tügildür 

87.23 ( ) bes iki ŧalāķ śoñında şerįǾatde maǾrūf bolġan vech birlen ħatunnı 
nikāĥda 

87.24 tutuvdur ( ) yeise körkem vech birlen ħatunnı yiberüvdür yaǾnį ikiden 
artuķ 

rucūǾ 

87.25 yoķdur ( ) daħı irler sizge ĥelāl bolmas ( ) ħatunlarġa 
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87.26 birgen nerseleriñizden (mihrden) almaķıñız ( ) hiç nerseni ķays oġlı ŝābit cemįle 
ismli 

ħatunını 

87.27 mihrine bir baķça birüp nikāĥlengen idi hem cemįleni yaratadur idi likin cemįle ķaysını 

yaratmaduķından 

87.28 baķçanı ķaysıke kiri birüp özini ķaysıdan ħalǾ ķılup aldı islāmda evvel vāķıǾa bolġan 
ħalǾ 

 

I/88 

 

88.1 şol ħalǾ boldı allahü teǾālā şol ĥaķda bu āyetni indürdi ( ) meger irlerniñ 
ħatunlarġa 

88.2 birgen mihrlerinden aluvı ĥelāl bolur ir birlen ħatunnıñ ķorķuvları vaķtinde 

( ) 

88.3 allahü teǾālānıñ ĥadlerini ötemessizliklerinden yaǾnį ĥuķūķ-ı zevciyyetni 

ötemevlerinden (  

88.4 ) bes eger siz ĥākimler allahü teǾālānıñ zevciyyetde bolġan ĥadlerini ir birlen 
ħatunnıñ 

88.5 ötemessizlikinden ķorķsañız ( ) bes ir birlen ħatun üzerine günāh yoķdur 

( ) 

88.6 şol nersede ( ) ħatun ol nerse berāberinde özini fidyeledi yaǾnį bölüp aldı 
murād ħalǾ 

88.7 bedeli yaǾnį irge alġan nersesinde ħatunġa birgen nersesinde günāh yoķ 

( ) uşbular 

88.8 yaǾnį ħamr, müyesser, yetįm mālları ĥayż, yemįnler, iblāǿ, ŧalāķ, Ǿıddet bu meźkūrler 
allahü teǾālānıñ ĥadleri 

88.9 “çikleri”dür ( ) bes ol ĥadlerden ötmeñiz ( ) ve kimlerdür 
allahü teǾālānıñ 
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88.10 çiklerinden öterler ( ) bes bu allahü teǾālānıñ çiklerinden ötüvçi 
kişiler alardur 

88.11 özlerine žulm ķıluvçılar ( ) bes eger ir ħatunnı iki ŧalāķ śoñında ŧalāķ ķılsa 

(  

88.12 ) bes ħatunı ol irge üç ŧalāķ śoñında ĥelāl bolmas ( ) 
üç 

88.13 ŧalāķ ķılınġan ħatun evvelgi irinden başķa irge nikāĥlengenge ķadar hem ikinçi ir vaŧy 
ķılınġanġa 

88.14 ķadar āyetden üç ŧalāķ birlen ŧalāķ ķılınġan ħatunnıñ evvelgi irine nikāĥı ĥelāl bolur 
üçün 

88.15 ikinçi irge faķaŧ nikāhlenüviniñ kifāye ķıluvı çıġa ammā ikinçi irniñ vaŧy ķıluvınıñ şarŧ 
boluvını 

88.16 ĥadįŝ-i Ǿasįle birlen “ ” ŧarįķinçe artdurıladur munıñ ķıśśası rufāǾa ismli 
āđem ħatunını 

88.17 üç ŧalāķ birlen ŧalāķ ķılġaç ħatun zebįr oġlı Ǿabdu’r-raĥmanġa nikāĥlendi Ǿabdu’r-
raĥmannı Ǿanįn tapdı 

88.18 bir vaķt resūl allahġa şikāyet ķılup bardı hem resūl allahġa eytdi “  
“ diyü 

88.19 yaǾnį Ǿabdu’r-raĥmannıñ ālet-i tenāsülni kiyim çabuvı kibi tapdım kāǿim bolmay didi 
resūl allah evvelgi iriñ 

88.20 rufaǾāge barasıñ kilemey didi ħatun belį kile didi resūl allah 

“  

88.21  “ didi yaǾnį evvelgi iriñ rufāǾage ķayta almaysun sin Ǿabdu’r-
raĥmandan Ǿabdu’r-raĥman 

88.22 sinden cimāǾ leźźetini tatumayınça maǾnāsında mundan śoñ yine de resūl allahġa kildi 
Ǿabdu’r-raĥmandan iş 

88.23 bi’l-fiǾil boldı diyü resūl allah eytdi evvelgi söziñe ĥilāf bolġan sözde siñe uşanmaym 
didi munıñ 

88.24 śoñında ebū bekr el-śıddīķ zamānında ebū bekr el- śıddīķġa kildi ebū bekr el-śıddıķ hem 
ķabūl itmedi munıñ 

88.25 śoñında ĥażret-i Ǿömer zamānında ĥażret-i Ǿömerge kildi ol hem ķabūl itmedi hem 
ĥażret-i Ǿömer eytdi 
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88.26 mundan śoñ kilseñ taş birlen berüp yiberürmen hem ötürürmen didi ( ) bes 
eger ikinçi 

88.27 ir bu ħatunnı ŧalāķ ķılsa ( ) bes evelgi ir birlen ħatun üzerine günāh yoķ 

88.28 ( ) ikinçi irniñ Ǿıddeti ötken śoñında nikāĥ üzerine ķayuvlarında 

(  

88.29 ) eger evvelki ir birlen ikinçi irden ayrılġan ħatun allahü teǾālānıñ 
zevciyyetde bolġan 

 

I / 89 

 

89.1 ĥadlerini ötevlerini źann ķılsalar ( ) ve bu źikr ķılınġan ĥükmler allahü 
teǾālānıñ çikleridür 

89.2 ( ) allahü teǾālā ol çiķlerni öziniñ ķoşķan ve ŧıyġan nerselerini bilgen 
ķavmge beyān 

89.3 ķılur ( ) ve her ķayçan ħatunlarnı ŧalāķ ķılsañız ( ) bes 
ħatunlar 

89.4 ŧalāķlarınıñ Ǿıddetiniñ aħirine irişseler ( ) bes Ǿıddetleri tamām 
bolmasdan burun 

89.5 ŧalāķlarından ķaytup ol ħatunlarnı şerįǾatde maǾrūf bolġan vech birlen tutıñız 

( ) 

89.6 yeise Ǿıddetleri tolġança şerįǾatde maǾrūf bolġan vech birlen ķaldurıñız ol ħatunlarnı 

(  

89.7 ) daħı ŧalāķlarından ķaytuv birlen ol ħaŧunlarnı żarar iter üçün nikāĥıñızda 

tutmañız ( ) 

89.8 uzun Ǿıddet sebebli ħatunlarġa źulm ķıluvıñız üçün ( ) ve kimdür bu işni 
yaǾnį żarar 
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89.9 ķıluv üçün ħatunlarnı nikāĥda tutuvnı ķılur ( ) bes taĥķįķ ol kişi özine žulm 
ķıldı 

89.10 ( ) daħı allahü teǾālānıñ āyetlerini tutmañız ( ) ħorlanmış 
itip yaǾnį 

89.11 allahü teǾālānıñ āyetlerini muħālefet ķıluv sebebli ħor tutmañız belki ĥaķķ riǾāye ķıluv 
birlen riǾāye ķılıñız 

89.12 ( ) daħı allahü teǾālānıñ sizniñ öziñizge birgen niǾmetni 
isiñizge tüşürüñüz meŝelā 

89.13 allahü teǾālānıñ islām dįnine köndürüvini hem resūl allahnıñ nübüvvetini 

( ) daħı allahü teǾālānıñ 

89.14 sizniñ üzeriñizge indürgen nersesini ( ) ķurāndan daħı senetden 
bolġuçı indürgen 

89.15 nersesi ( ) allahü teǾālā indürgen nersesi birlen sizge vaǾaź ķılur ( ) 
daħı ħilāflıķ 

89.16 ķıluvda allahdan ķorķıñız ( ) daħı biliñiz ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) her 

89.17 bir nerseni bilgüçidür ŧalāķ Ǿıddeti ötkenniñ śoñında nikāĥnı beyān ķılup allahü teǾālā 
źikr ķılınaçaķ 

89.18 āyetni iñdürdi ( ) ve her ķayçan ħatunlarıñıznı ŧalāķ ķılsañız 

( ) bes 

89.19 ħatunlar ŧalāķlarınıñ müddetlerine irişseler yaǾnį Ǿıddetleri ötse bu āyetde bulūġdan 
Ǿıddetniñ tamām 

89.20 boluvını aluvnıñ sebebi şol çünki bulūġ śoñında nikāĥ meźkūr nikāĥ Ǿıddeti tamām 
bolmayınça bolmay ammā 

89.21 evvelgi āyetde bulūġdan Ǿıddetniñ āħiri anda çünki anda bulūġ śoñında ricǾat źikr 
ķılındı 

89.22 ricǾat-ı Ǿıddet içinde bola ( ) bes ey velįler ħatunlarnı ŧıymañız 

( ) 

89.23 evvelgi irlerine nikāĥlenüvlerinden bu źikr ķılınġan āyet yesār oġlı muǾaķķel şāǿininde 
iñgen muǾaķķelniñ 
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89.24 ķız ķardeşi Ǿāśım oġlı Ǿabdu’l-lahnıñ nikāĥında iken Ǿabdu’l-lah muǾaķķelnıñ ķız 
ķardeşini ŧalāķ ķılġan bu ŧalāķ 

aym diyü yemįn itken yā ki “

89.25 ķılġan ħatunınıñ Ǿıddeti tolġaç ikinçi mertebe nikāhlanma küçi bolġan muǾaķķelniñ 
vallāh min siñe ķız ķardeşimni 

89.26 ikinçi mertebe nikāĥlam  “ āyetindegi ħiŧāb 

ılġan ħatu

śoñında ikinçi irlerge baruvlarından ŧıymañız maǾnāsında bola (

irlerge ol vaķtde 

89.27 maǾnāsı bola ey ħatunlarını ŧalāķ ķılġan irler siz ŧalāķ ķ nlarıñıznı Ǿıddetleri 
tolġan 

89.28 ) irler 
birlen ħatunlar 

89.29 aralarında rāżī bolışsalar ( ) şerįǾatde maǾrūf bolġan vech birlen ( ) u

I / 90 

0.1 ŧalāķ ķılġan ħatunlarnı irlerine baruvdan ŧıyuvdan allahü teǾālānıñ ŧıyuvı (

şbu 
yaǾnį 

 

 

9 ) bu 
ıyuv birlen 

lenmiş bolur 

ŧ

( ) şol kişi ( ) boldı ( ) sizlerden ( ) 90.2 vaǾaž įmān kitürür 
boldı  

90.3 ( ) allahü teǾālāge hem iret künine (āħ ) bu ĥ Ǿamel ükmler birlen 

itüv ( ) 

sizniñ üçün fāǿidelirekdür (90.4 ) daħı sizni günāhleriñizden pāklaġuçıraķdur ( ) 
Ǿālā 

 birlen Ǿamel itüvde bolġān fāǿideni ve pāklikni bilür (

ve allahü te

90.5 bu ĥükm ) Ǿilmiñiz 
az bolġanlıġı 

ını ve başķa 
 ķılınaçaķ 

90.6 üçün siz bilmesiz allahü teǾālā rıżāǾnı nafaķa ve kisveniñ vucūb ĥükmlerni 
beyān itip źikr

90.7 āyetni iñdürdi ( ) analar balalarını imüzürler yaǾnį imüzsünler 

(  
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90.8 ) iki kāmi züv mendūb iş ammā bala imüzür üçün imçek l yıl anaġa balanı imü
imüze turġan 

90.9 ħatunnı icārege aluv ataġa vācib meger anaġa balasını imüzüv vācib bola eger bala 
ħatunnıñ 

ini immese yā ki imçek imüze turġan ħatun (murżiǾa) tapılmasa yā ki ata faķįr 
 imçek 

rġan ħatunnı icārege alurġa küçi yitmese rıżāǾ müddeti imām aǾžam ķaşında iki 
yıl yarım 

 min hem imām şāfiǾi ķaşında iki yıl imām zefr ķaşında üç yıl imām Ǿaźām rıżāǾ 
müddetiniñ iki yıl yarım 

90.13 boluvına allahü teǾālānıñ “

başķa 

90.10 imçeg
bolup

90.11 imize tu

90.12 ammā

 “ āyeti birlen istidlāl ķıla hem 

“ “ 

et-i ĥaml altı bolup ķala 90.14 āyeti birlen elbette müdd ay bes rıżāǾ iki yıl yarım 

( ) 

90.15 yaǾnį bu ĥükm imçek imüzüv müddetini tamām ķıluvnı tilegen kişige 

( ) daħı anıñ 

r90.16 üçün tuvulmış kişige yaǾnį ataġa vācib bolur analarnıñ ızķları ( ) daħı 
analarnıñ 

90.17 kiyimleri ( ) şerįǾatde maǾrūf bolġan mikdār birlen isrāfdan ve bik ķaśvdan 

90.18 ŧalāķ ķılınup Ǿıddet içinde bolsun kirek ŧalāķ ķılınmay nikāĥ mülkinde bolsun bes bu 

faķa ve kisvesiniñ maǾrūf miķdār birlen vucūbına delįl bola yā ki imçek 

faķa ve kisve ata üçün vācib bola maǾnāsında bu vaķt ŧalāķ ķılınup Ǿıddetleri tolġan 

90.21 ŧalāķ ķılınup Ǿıddeti tolmaġan ananı rıżāǾ üçün icārege alurġa yaramay (

başķa kirek analar 

āyet irge 

90.19 ħatunnıñ na
imüzgen analarġa 

90.20 na
analar murād bola çünki 

) 

90.22 (ādemni) küçlenmes (

hiçbir nefsni 

) meger ŧaķtay ķadar gine küçlenür yaǾnį balanıñ anasını 
balaġa hem anasına 
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90.23 infāķda ŧāķatinden ŧış küç mes (len ) ana balası sebebli irine źarar 
ķılmas 

90.24 ( ) daħı anıñ üçün tuv unına żarar ķılmas balası sebebli 
yaǾnį at

ulmış yaǾnį ata ħat
a birlen 

90.25 anadan her birisi ikinçisi ŧāķatinde bolmaġan nerse birlen küçlemes hem birisi ikinçisine 
żarar da ķılmas 

90.26 bes eger ana balasını imüzmese ata ķuvveti yitüv sebebli imçek imüze turġan ħatunnı 
icārege aluv birlen 

90.27 żararlanmasa ananı balasını imizüvge köçlenmes ( ) daħı atadan 
mįrāŝ aluvçıġa 

90.28 vācib bolur ataġa vācib bolġan kibi yaǾnį ata ölse anadan v şige analarınıñ 
nafaķası 

āriŝ bolġan ki

91.1 bolur 

90.29 kisvesi vācib bolur źikr ķılınġan şarŧlar birlen eger balanı icra birlen imüzseler icra 
vāriŝge vācib 

 

I / 91 

 

( ) bes eger ata birlen ana balanı imçekden ayuruvnı tileseler 

( ) 

91.2 ata birlen anadan bolġan rıżālıķ birlen ( ) daħı ata birlen anadan śādir bolġan 
eşveret m

91.3 (kiñeş) birlen ( ) bes balanı işçe imçekden ayuruvda ata birlen ana 
üzerine 

 bu rev

91.4 günāh yoķdur ( ) bes eger siz atalar balalarıñıznı analarından 
başķa 

91.5 ħatunlardan imüzdürüvni tileseñiz ( ) bes siz atalar üzerine günāh yoķdur 

(  

91.6 ) her ķayçan ol imçek imüzgen ħatunlarġa birürge tilegen nerseñizni tapşursañız 
Ǿnį icareni ya
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91.7 ( ) şerǾā-ı maǾrūf bolġan vech birlen ve köñil rıżālıġı birlen ( ) balalar 
terbiyesinde 

91.8 m an nersege ħilāflıķ ķıluvda allahdan ķorķıñız (eşrūǾ bolġ ) daħı (biliñiz ) 
düristlikde al lā lahü teǾā

91.9 ( ) sizniñ işlegen nerseñizni körgüçidür allahü t bu āyetde köp f li 
nerseler 

eǾālā āǿide

91.10 beyān itdi meŝelā kiçik balanıñ terbiyesini hem kiçik balanı imüzüvniñ anaġa cebrsiz 
vını balanı

91.11 ve ananıñ ķarap yaħşı terbiye idüvini hem müddet-i rıżāǾını hem imçek imüzgen 

91.12 balanıñ anasına hem balanıñ yaķınlarına vācib boluvını kirek imçek imüzüvçi balanıñ 

91.13 yaŧ ħatunnı imçek imüzür üçün icārege aluvnıñ dürist boluvını allahü teǾālā iri 

nıñ Ǿıddetlerini beyān itüp źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi (

gine bolu  ata 

ħatunnıñ nafaķa ve kisvesiniñ 

anası bolsun ve kirek 

) daħı 91.14 ölgen ħatunlar
şunday irler 

91.15 ( ) sizlerden ölerler ( ) daħı ħatunlarını ururlar 

(

ķald

) ol 

leri ölgen er yaǾnį irg  a
śaķlasunlar 
91.16 ir  ħatunlar özlerini küterl e kitmey Ǿıddet śaķl rler murād 

91.17 ( ) dört ayda on kün bu āyet iri ölgen ħatunnıñ Ǿıddeti kirek irinden yükli 

91.18 ķalsun kirek yüksiz ķalsun dört ayda on kün boluvġa delālet ķıla ammā allahü teǾālā 

“  

91.19  “ āyeti irinden yükli bolġan ħatunnıñ Ǿıddeti yügini ķoyuv boluvġa 
delālet ķıla kirek 

91.20 iri ölgen bolsun kirek irinden ŧalāķ ķılınġan bolsun bes iri ölüp de yükli ķalġan ħatun 

ki ā91.21 ĥaķında i yet müteǾārıż bola şunun üçün de bu āyet bu ķadar da gine ŧalāķ 

sūresindegi “  

91.22  “ āyeti birlen mensūħ bola digenler ( ) bes her 
ķayçan irleri 
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91.23 tleriniñ müddetine irişseler yaǾnį Ǿıddetleölgen ħatunlar Ǿıdde ri bitse ( ) 
bes ey velįler 

91.24 ve ĥākimler hem imāmler sizge günāh yoķdur ( ) şol nersede ( ) 
ķıldılar ħatunlar ol 

ge de 91.25 nerseni özlerinde yaǾnį ziynetlenüvlerinde hem ir kiterge tilevlerin ( ) 
şerįǾatde maǾrūf bolġan 

91.26 vech birlen ( ) daħı allahü teǾālā ( ) siz işlegen ners r 
tutuvçıdur yaǾnį siz 

eni ħabe

91.27 işlegen nerseniñ žāhirini bilgen kibi bāŧınını da bilgüçidür allahü teǾālā Ǿıddet śaķlavda 

91.28 ħatunnı kināye yolı birlen aluvnı añlatuvnıñ irge düristligini beyān ķılup źikr ķılınaçaķ 

bolġan 

āyetni 

91.29 indürdi ( ) ey ħatun aluvnı tilegüçi irler sizge günāh yoķdur ( ) şol 
nersede 

 

I / 92 

 

92.1 ( ) ol nerse birlen işāret ķıldıñız ( ) Ǿıddet içindegi ħatunlarnı 
ikāĥlenüvni 

92.2 istevden (meŝelā taǾrįż ķıluv şulay bola Ǿıddet içindegi ħatunġa eytürsiñ bik körkemsiñ 

92.3 sin bik izgü ħatunsıñ yā ki sin irge baruvdan baş tartmay turġanıñ yā ki Ǿıddetiñ ötse 

miñe ħaber bir) dimek kibi ammā açuķ min sini alam yā ki miñe kil dimek tiyüş tügil 

n

yā ki 

92.4 

(  

92.5 ) yeise ol nerseni yaǾnį Ǿıddet içindegi ħatunnı nikāĥlenüvni ķaśd ķıluvnı 
kö deñilleriñiz  yaşirürsiz 

yaǾnį b92.6 u işde hem sizge günāh yoķ ( ) bildi allahü teǾālā ( ) 
düristlikde siz elbette 
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92.7 çaresiz ol  Ǿıddet içindegi ħatunlarnı źikr ķılursız bes iħtiyārıñız bolmasa źikr ķılıñız 

(  

92.8 ) likin sizge (cimāǾge) ol Ǿıddet içindegi ħatunlarġa vaǾde ķılışmañsız 
yaǾnį min 

92.9 cimāǾge ķādirmün dip eytmeñiz sizden baǾżıler cimāǾ baǾżılar nikāĥ murād digenler 

( ) yaǾnį 

muvāǾade şol sizniñ Ǿıddet 
92.10 hiç cimāǾ birlen muvāǾade ķılmañız meger maǾrūf muvāǾadeni ķılıñız ol maǾrūf 

92.11 içindeki ħatunlarġa eytüviñizdür ( ) şeriǾā-ı maǾrūf bolġan sözni meŝelā 
taǾrįż-i kināye ŧarįķinçe 

92.12 ( ) daħı Ǿıddet atunlarġa nikāĥ Ǿaķdiniñ toyunnı ķaśd 
ķılmañız yaǾnį 

içindeki ħ

ikāĥlenip aluvnı ķa92.13 n śd ķılmañız ( ) kitāb (Ǿıddet) müddetine 
irişkenge ķadar Ǿıddet 

ü teǾālā Ǿıddetni kitāb92.14 kitāb birlen farż bolġanlıġı üçün allah  diyü tesmiye ķıldı ( ) 
daħı biliñiz 

92.15 ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) sizniñ köñilleriñizde n 
yaramaġan nerselerge 

bolġa

aśd ķ92.16 ķ ıluvıñıznı bilür ( ) bes y rselerni ķaśd ķıluvda allahdan 
śaķlanıñız ve ķorķıñız 

aramaġan ne

92.17 ( ) daħı biliñiz ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) bir işni ķaśd 
ķılup da allahdan 

92.18 ķorķup işlemegen kişini yarlıķaġuçıdur hem şefķatlidür Ǿaźāb ķıluvġa aşuķmas allahü 
 

92.19 ķılunup da mihri tesmiye idilmegen ve cimāǾ idilmegen ħatunnı ŧalāķ ķılġan ir ĥaķında 
ı

teǾālā ŧalāķ

źikr ķıl naçaķ 

92.20 āyetni indürdi ( ) ey irler sizge günāh yoķdur ( ) eger 
ħatunlarnı ŧalāķ 



  309

92.21 ķılsañız ( ) ol ħatunlarnı cimāǾ ķılmaġan müddetde ( ) 
yeise 

92.22 ol ħatunlarġa mihrni atamaġan müddetde yaǾnį cimāǾ ķılmasdan ve mihr atamasdan 
burun ħatunlarnı 

92.23 ŧalāķ ķıluvda sizge günāh yoķdur ( ) meźkūre bu ŧalāķ ķılınġan ħatunlarġa 
fāǿidelene turġan 

92.24 nerselerni biriñiz mütǾada diyü kölm ķ bürkençikge eytürler (ek yavlı ) 
ŧāķati bolġan 

92.25 kişige ŧāķati ķadar vācib bolur ( ) ve ĥāli tar bolġan ki ı 
vācib 

şige ĥāli ķadar

92.26 bolur bu āyetden alup da imām şāfiǾį mütǾada miķdār taǾyįn itmedi belki ĥākimniñ 

92.27 niteki resūl allah cimāǾdan ilk ħatunnı ŧalāķ ķılġan enśārıġa başıñdaġı bürkeñini mütǾa 

92.28 didi imām aǾžām ķaşında mütǾa dırǾ milĥafe ħumār likin bularnıñ ķıymetinde irniñ 

reǿyine müfevvaż didi 

itüp bir 

baylıġı ve yarlıġı iǾtibār 

92.29 ķılına hem āyetni de muñar śarf ķılına ( ) yaǾnį şerǾā-i maǾrūf bolġan 
fāǿidelendürüv birlen 

 

fāǿidelendüriñiz yaǾnį şerǾā-ı maǾrūf bolġān mütǾa biriñiz (

I / 93 

 

93.1 ) ŧalāķ 
ılınġan ħatunlarġa 

93.2 izgülik ķıluvçı müselmānlarġa ŝābit bolġan mütǾa birlen fāǿidelendüriñiz 

ķ

( ) ve eger siz 

93.3 ħatunlarıñıznı ŧalāķ ķılsañız ( ) ol ħatunlarıñıznı cimāǾ ķılmasdan 

burun (  

93.4 ) ve taĥķ ıñızġa mihrni çiklegen bolsañız 

(

įķ ol ħatunlar

) bes 
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93.5 sizge çiklegen mihriñizniñ yarŧısını ŧalāķ ķılġan ħatunlarıñızġa birüv vācib bolur her 

vaķŧde (  

93.6 ) meger çiklegen mihriñizniñ yarŧısını birüv vācib bolmas ŧalāķ ķılġan 
ħatunlarıñıznıñ Ǿafv 

93.7 ķıluvları vaķtinde ol mihrni ( ) yeise şol kişiniñ Ǿafv ķıluvı vaķtinde yaǾnį 
 bütün 

93.8 mihrni birüvi vaķtinde (

tafżilā

) ol kişiniñ ķolında idi nikāĥ Ǿuķdesi (toynı) 

93.9 irniñ Ǿafv ķıluvı vaķtinde yaǾnį şefķat itüp bütün mihrni birüvi vaķtinde imām mālik ve 
şā

āyetniñ maǾnāsı bu revişçe taķdįr ķılġan mihrniñ yarŧısını cimāǾdan burun ŧalāķ ķılınġan 

cib bolmay ħatun ŝeyyibe-i bāliġa bolup mihrni özi Ǿafv itse yā ki 
ı

93.12 bākire ġayr-i bāliġa bolġanda velįleri Ǿafv itse maǾnāsında (

yaǾnį 

imām fiǾįler ķaşında 

93.10 
ħatunġa 

93.11 irniñ birüvi vā
ħatunn ñ mihrini 

) ve daħı sizniñ 

93.13 ŧalāķ ķılġan ħatunlarnıñ taķdįr ķılınġan mihrniñ yarŧısını Ǿafv ķıluvı ŧalāķ ķılġan irlerniñ 

Ǿafv ķıluvıñız yaǾnį 

ŧalāķ 

93.14 ķılınġan ħatunlarına şefkat taķdįr ķılınġan mihrniñ tamāmını birüvi ( ) 
allahü teǾālādan 

93.15 ķorķuvnıñ ĥāśıl boluvına yaķınraķdur ( ) ve aralarıñızda 

93.16 ikinçiñizge şefķat ķıluvını unutmañız (

bolġan biriñizniñ 

) düristlikde allahü teǾālā 

( ) sizniñ 

93.17 işlegen nerseleriñizni körgüçidür yaǾnį irge oylarġa tiyüş bu bįçāre ŧalāķ ķılġan 

n di mind
ldı bütün mihr

aźįr 

93.18 ħatunım nikāĥım astı da maĥbūse boldı ĥāżir in en ayrılup maĥrūme ve meǿyūse 
bo in 

93.19 birüp ķayġulı şādlanduraym diyü oşandaķ ħatunġa oylarġa tiyüş bu bįçāre irim Ǿ

93.20 aķçesini śarf itip mini nikāĥlandı ve minim birlen nikāĥından aślā fāǿide körmedi bes 
irimniñ ķayġulı 
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93.21 köñlini şādlanduraym ve bütün mihrin Ǿafv ķılaym diyü allahü teǾālā aĥkām-ı śalavatnıñ 
baǾżısını beyān ķılup źikr 

dürdi (93.22 ķılınaçaķ āyetni in ) namāzlarġa yaǾnį biş namāz üzerine 
dāǿimçiliķ ķılıñız 

93.23 ( ) ve bigre rta namāzġa yaǾnį ikindi namāzına bu 
śavlet-i vasaŧįde 

kde devām itiñiz o

93.24 türliçe söz bolsa da likin eśaĥ śalat vasaŧįden ikindi namāzı murād çünki ĥażret-i 
ĥafśanıñ 

93.25 muśĥafında ”  “ dip vāķıǾa bolġan hem resūl ekrem aĥzāb 
muĥārebesinde ikindi  

t ķılġaç “93.26 namāzını ķuvve  “ digen yaǾnį 
śalavat-ı 

zından şuġullendürip ķaldurdılar allahü teǾālā iv
idi 

Ǿrįf 

ĥāslāb eytüvi ādemlerniñ sevdā ve maǿişet birlen meşġūl bolġan vaķti bolġanlıġı üçün) 
bu āyet 

āznıñ farżlıġına istidlāl ķılġanlar çünki śalavāt-ı cemǾ, aķl-ı cemǾ üç vasaŧį 
śalavātke 

93.27 vasaŧį bolġan ikindi namā lerini oŧ birlen 
ŧolŧurġay 

93.28 maǾnāsında yine de resūl allah śalat vasaŧįni süleymān Ǿaleyhi’s-selām meşġūl bolup 
ķalġan namāz diyü ta

93.29 itdi elbette süleymān Ǿaleyhi’s-selāmdan ķuvvet ķılġan namāz ikindi namāzı ( ikindi 
namāzın allahü teǾālānıñ 

 

I / 94 

 

94.1 

birlen 

94.2 biş vaķt nam

94.3 maǾŧūf üçniñ vasaŧįsi yoķ maǾŧūf-ı Ǿaleyhge Ǿaleyhge başķa bolurġa kirek 

( ) 

daħı 

94.4 llah rıżāl ı ü  namāzda ŧurıñız allahü teǾālānıñ źikrinden başķadan tik ŧurġanıñız 
ĥālde bu 

āyetniñ 

a ıġ  üç n
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94.5 nuzūline sebeb erķam oġlı zeyd eyte islāmnıñ başında her ķayumız namāzda söyleşedür 
idük 

hem mescidke 

çıġa (

94.6 kirgeç birimiz ikinçimizden köp me oķudıñ diyü śorupdur idükdi hem bu āyetden 
namāzda 

ķıyāmnıñ hem 

94.7 söyleşüvni ķoyuvnıñ farż boluvı çıġa hem ħuźūǾage münāfį bolġan śıfatlarnıñ mekrūh 
boluvı 

) 

r de düşmāndan yā ki yırŧkaç ĥayvāndan ķorķsañız ķıbleġa ķarap baśup oķuvda 94.8 bes ege

(  

94.9 ) bes cayav barġan ĥālleriñizde yā ki aŧlanġan ĥālleriñizde oķuñız ( ) 
bes 

her ķayçan 

uvdan emįn bolsañız ( ) bes allahü teǾālānı źikr itiñiz ( ) 94.10 ķorķ
allahü 

teǾālā sizge üyretkençe 

94.11 ( ) şol nerseni ( ) ol nerseni siz bilür bolmadıñız ( ) daħı 
şunday 

irler 

94.12 ( ) sizden ölerler ( ) ve ħatunlarını ķaldururlar 

( ) bes 

atunlar lsunlar ya94.13 ħ ına şol vaśiyet birlen vaśiyet ķı Ǿnį eytüp ķaldursunlar ( ) 
bir yıl 

94.14 tamāmına ķadar fāǿidelenüv vaśiyeti birlen yaǾnį nafaķa ve kisve birüv birlen 

( ) ŧura 

turġan orunlarından 

94.15 çıġarılmaġanları ĥālde yaǾnį ölerge yaķın bolġan irler ħatunları üçün yaķın ķardeşlerine 
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94.16 vaśiyyet itüp ķaldursunlar ölgenden śoñ kāmil yıl tolġanġa ķadar nafaķa ve kisve 
birürge hem 

ŧura 

94.17 ŧurġan orunlarından çıġarmasķa ( ) bes eger irleri ölgen ħatunlar ŧura 

94.18 ŧurġan orunlarından öz iħtiyārları birlen çıķsalar ( ) bes ey meyyitniñ 

94.19 velįleri (yaķın ķardeşleri) sizge günāh yoķdur ( ) ol ħatunlarınıñ 
özleri 

ĥaķında 

94.20 ķılġan nerselerinde ( ) şeriǾā maǾrūf bolġan işden ( ) ve 

ıluvçıdan öç aluvġa küçi yitküçidür işlegen işinde ĥikmet iyesidür islāmnıñ başında bu 
āyet 

94.22 Ǿamel ķılġanlar ŧāǾif şehrinden eşref oġlı ĥakįm ismli ādem bir vaķtde medįnege kilüp 

ħatunı ata ve anası ve balası ķalġan resūl ekrem ĥakįm bin eşrefniñ mālın ata ve anasına 
hem 

ĥaśśalarından birgen ħatunına ĥakįmniñ yurŧında bir yıl turuv birlen emr ingen hem bir 
yıllıķ 

94.25 śoñra bu āyet mensūħ bolġan  bir yıl Ǿıddet dört ayda on kün Ǿıddet birlen mensūħ 
olġan 

bir yā ki sigizden bir birlen mensūħ bolġan 

allahü 

teǾālā ħilāflıķ 

94.21 ķ

birlen 

 
vefāt 

bolġan 

94.23 

balasına 

94.24 

nafaķa birgen 

 
b

bir yıllıķ 

94.26 nafaķa kisve terekeden yitken dörtden 

( ) 

94.27 daħı ŧalāķ ķılġan ħatunlar üçün şerǾā maǾrūf bolġan miķdār birlen fāǿidelenüv bardur 
Ǿnį ya
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ŧalāķ 

94.28 ķılınġan ħatunġa Ǿıddet de vaķt nafaķa birüv irge vācibdür kirek ŧalāķ recǾį birlen ŧalāķ 

ķılınsun kirek 

 bāǿin birlen ķays ķızı fāŧıma eyte minim irim mini üç mertebe ŧalāķ ķıldı resūl 
allah 

miñe nafaķada sikkeni de 

 

I / 95 

bes bu rivāyet ķurānġa da imām-ı aǾžam meźhebine de muħālif bola 
likin 

cevāb biremiz bu ĥadįŝ 

95.2 merdūd diymiz munı ĥażret-i Ǿömer redd ķılġan bir ħatun sözi birlen ķurān, senet birlen 
ŝābit 

95.3 ĥükmini terk itmeymiz bu ħatun dürist eyte mi yalġan söyley mi ĥadįŝni ĥıfż ķıla aldı 

 mu didi (

94.29 ŧalāķ-ı

 

95.1 taķdįr itmedi diyü 

bolġan 

mu yā ki 

95.4 unutdı ) allahü teǾālāge ħilāflıķ ķıluvdan ķorķġuçı 
müselmānlarġa 

mütǾa (nafaķa) 

aķ birlen ŝābit boldı (95.5 ŝābit bolm ) ötkende źikr ķılınġan ve beyān itilgen 
ŧalāķ-ı 

95.6 ĥükmlerini beyānitken kibi beyān ķılur allah (

Ǿıddet 

) sizge ( ) āyetlerini 

( ) 

95.7 sizniñ Ǿaķlıñıznı śarf ķılup fikr ķıluvıñız üçün allahü teǾālā vebādan ve ŧāǾūndan 
ķaçmav 

95.8 ķılınaçaķ āyetni indürdi “dāverdān” ķaryesinde vebāǿ vāķǾa bolġaç ĥalķnıñ baǾżısı 
aryeden 

ĥaķında źikr 

ķ
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çıġup 

95.9 eŧrāfķa kitdiler baǾżısı ivlerinde ķaldılar ķaryeden çıķġanları selāmet ķaldı ķaryede 
nde  

  

ķaryesinden 

 yitdiler niçe miñler ādem idi ĥattā yitmiş miñ didiler allahü teǾālā şunı beyān itüp 
źikr 

ķılınaçaķ 

i indürdi (

üyleri

95.10 ķalġanları helāk boldılar şundan śoñ ħalķ oyladı vebāǿdan ķaçuv ķutuluvġa sebeb iken 
diyü 

şundan

95.11 śoñ köp zamānlar ötdi bir yılda yine de vebāǿ žāhir boldı ħalķ hemmesi “dāverdān“ 

95.12 çıġup

) eyā körmeysün mi yaǾnį ķaramaysun mı ey muĥammed 95.13 āyetn

( ) 

şunday ādemlerge 

95.14 ( ) ol ādemler yurŧlarından çıķdılar ( ) ĥālbūkim ol ādemler niçe 

miñler idi 

95.15 ( ) vebāǿ sebebli ölüvden śaķlanuv üçün ( ) bes vebāǿ sebebli 

 yurŧ 

ından çıķġan ādemlerge allahü teǾālā eytdi 

ölüvden 

ķorķup

( ) öliñiz diyü bes öldiler ( ) 95.16 lar
munıñ 

ı tirgüzdi allahü teǾālā

śoñında 

 ( ) düristlikde allahü teǾālā (95.17 alarn ) 
ādemler 

95.18 iyesidür (

üzerine şefķat 

) ve likin ādemlerniñ köpisi ( ) allahü teǾālāge 

95.19 şükr ķılmaslar vebāǿ vāķǾa bolġan orunġa kirüvniñ ĥarām boluvı allahü teǾālā 

niǾmetleri berāberinde 
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“  “ 

irlen ŝā

uķadder 
bolġan 

nerseniñ şiksiz irişüvini 

śoñında müselmānlarġa śoġış ķıluv birlen emr ķıldı çünki śoġışda ecel  
yitüp 

ölseler 

Ǿālā yolında ölüv bola niteki eyte (

95.20 digen sözi b bit bolġan kibi vebāǿ vākǾa bolġan orundan ķaçup çıġuvnıñ 
ĥarāmlıġı hem 

bu 

95.21 āyet birlen ŝābit allahü teǾālā ölümden ķaçup ķutuluv mümkin bolmaġanlıķnı m

95.22 beyān ķılġannıñ 

95.23 allahü te ) ey müǿminler allahnıñ 

ķılıñız (

rıżālıġı 

yolında śoġış 

95.24 ) daħı biliñiz ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) ħilāflıķ 
ķılup 

 kişiniñ sözini işitüvçidür ve köñlinde bolġan nersesini bilgüçidür (

śoġışdan 

95.25 ķalġan ) 
eyā bar 

l śıfatlı kişi (

mı 

95.26 şo ) allahü teǾālāge körkem bolġan boruçķa birüv 

7 birür yaǾnį kemāl rıżālıġı birlen allahü teǾālā yolında mālnı śarf ķılur (

birlen 

boruçķa 

95.2 ) bes 

allahü teǾālā ol 

ezāǿsını ülüşler (95.28 kişige c ) köp ülüşler birlen yaǾnį on ülüşden yidi yüzge 
adar 

artdurur 

ķ

95.29 ( ) ve allahü teǾālā baǾżı kişige rızķnı tar ķılur ve baǾżı kişige kiñ ķılur 
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(  

 

I / 96 

 

 

96.1 ) ve ol allahü teǾālāge ķıyāmet küninde ķaytarılmış bolursız 

( ) eyā iǾtibār ķılup 

ķaramaysun mı ey muĥammed meşveret üçün cıyılġan cemāǾatke (96.2 ) 
yaǾķūbnıñ balalarından 

96.3 ( ) mūsā (Ǿaleyhi’s-selām) ölgenniñ śoñından ( ) şol vaķt isrāǿįl 
rı 

96.4 eytdiler 

balala

( ) özleri üçün bolġan peyġamberge şemiǾūn Ǿaleyhi’s-selāmge 

( ) bizniñ 

96.5 üçün emįr bolur ŧur ( ) allahü teǾālā yolında birge śoġış ķılurmız 

( ) eytdi 

yaǾnį 96.6 peyġamber şemiǾūn Ǿaleyhi’s-selām ( ) eyā yaķın bolursız mu 

( ) eger 

ķılınsa (96.7 sizge śoġış ķıluv farż ) śoġış ķılmassızlıķġa yaǾnį iş min sizden 
kütkençe mi 

96.8 min sizni śoġış ķılmaslar ķorķarlar diyü oylaym ( ) isrāǿįl balaları eytdiler 

96.9 ni boldı

bizge 

 ( ) śoġış ķılmassızlıķġa ( ) allahü teǾālā yolında yaǾnį 

96.10 yolında śoġış ķıluvdan ŧıyġan ni nerse bar diyü (

bizni allahü teǾālā 

) ve 

ķ yurŧlarımızdan ve balalarımız yanından cālūt daħı Ǿamāliķa mıśır birlen filistin 
arasındaġı rūm 

taĥķįķ biz çıġarılmış 

96.11 boldu
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96.12 diñigizi yanında ŧuralar iken benį isrāǿįlge ġalebe ķılup yurŧlarnı alġanlar balalarını esįr 

attā pādişāh balalarından dört yüzde ķırķ balanı esįr itkenler 96.13 itkenler ĥ

( ) 

 śoġış ķıluv farż ķılınġan zamānda ( ) śoġışdan yüz döndürdiler 96.14 benį isrāǿįlge

( ) 

96.15 (meger benį isrāǿįlden az kişi gine yüz döndürmedi yaǾnį öç yüzde on üç kişi gine ) 

(  

96.16 ) ve allahü teǾālā śoġış ķıluvnı ķoyuv sebebli özlerine źulm itüvçilerni 

bilgüçidür (  

96.17 ) daħı isrāǿįl balalarına peyġamberler yaǾnį şemiǾūn Ǿaleyhi’s-selām eytdi 

( ) düristlikde allahü 

96.18 teǾālā ( ) taĥķįķ sizge ŧālūtnı yiberdi ( ) pādişāh bolġan ĥālde 

(  

96.19 ) isrāǿįl balaları eytdiler niçük ŧālūt üçün pādişāhlıķ bolsun ( ) 
bizniñ 

96.20 üzerimizge ( ) ĥālbūkim biz ŧālūtdan pādişāh boluvġa ĥaklıraķ 

.21 (

ve tiyüşlirekmiz 

96 ) ve ĥālbūkim ŧālūtke māldan kiñlik birilmedi yaǾnį niçük ol bizge 
pādişāh 

bolsun ol faķįr įnni
nda 

96.23 pādişāhlıķda peyġamberlikde bolmaġan peyġamberlik yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ lāvį 
 

96.24 pādişāhlıķ yahūdā ismli balalarında bolġan (

96.22 kitüvçi ŧālūt ĥażret-i yūsufnıñ bünyāmįn ismli balalarından bünyām ñ 
balaları

ismli balalarında bolup

) benį isrāǿįlge peyġamberleri eytdi 

( ) 
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96.25 düristlikde allahü teǾālā pādişāhlıķ üçün ŧālūtnı iħtiyār ķıldı ( ) sizniñ üzeriñizge 

(  

96.26 ) daħı allahü teǾālā ŧālūtke fażįletni ve ı (kiñlikni artdurd ) Ǿilmde 
ve tende yaǾnį 

96 ķd.27 uzunlı a. ŧālūt benį isrāǿįl içinde śoġışda ve diyānetde ħalķnıñ iñ ālimi ve boyda iñ 
uzunı bolġan 

.2896  ( ) ve allahü teǾālā pādişāhlıķnı tilegen kişisine birür 

( ) ve allahü 

97.1 teǾālānıñ fażlı kiñ bolġuçıdur hem kimge pādişāhlıķnı birürge tiyüş idigini bilgüçidür 

 

I / 97 

 

(  

97.2  ) daħı benū isrāǿįlge peyġamberleri (şemiǾūn Ǿaleyhi’s-selām) eytdi 

( ) 

üristlikde 

iñ 
ŧālūtnıñ 

ādişāh boluvına 

d

97.3 ŧālūtnıñ pādişāhlıġınıñ Ǿalāmeti bu sözni şemiǾūn Ǿaleyhi’s-selām benū isrāǿįln

p

97.4 delįl istegeç eytdi ( ) sizge śanduķnıñ kilüvüdür ( ) ol 

97.5 śanduķda rabbiñizden köñilleriñizge ķararlanuv bardur ( ) daħı 
mūsā 

 

97.6 ķaldurġan nerseden ķalġan nerse bardur (

(Ǿaleyhi’s-selām)

) daħı hārūn (Ǿaleyhi’s-selām) 

nerseden 

ķaldurġan 
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97.7 ķalġan nerse bardur yaǾnį mūsā Ǿaleyhi’s-selāmnıñ başmaġı tabaġı hārūn Ǿaleyhi’s-

çalması 

97.8 munda āl-i mūsā birlen āl-i hārūndan nefs-i mūsā birlen nefs-i hārūn murād, ālemni 
kiritüv 

97.9 üçün gine) (

selāmnıñ 

şāǿnlerini uluġlav 

) ferişteler yüklegen ĥālde kilür ol tābūt ĥażret-i mūsānıñ 

97.10 allahü teǾālā ol tābūtnı kökke kötergen bolġan śoñra ferişteler indürgenler 

vefātı 

śoñında 

( ) 

97.11 düristlikde bu tābūtda sizniñ üçün Ǿalāmet bardur ( ) eger įmān kitürüvçi 

97.12 bu şemiǾūn Ǿaleyhi’s-selāmnıñ benū isrāǿįlge eytken sözi (

bolsañız 

) 
Ǿamālike 

ġış ķıluv t Ǿaskeri birlen öziniñ şehrinden ayurulġan zamānında ĥażret-i ŧālūt 

eri gine ç

97.15 çıķdı bik issi vaķt idi bir yapanġa barup tüşdiler de ĥażret-i ŧālūtdan allahü teǾālā bizge 

97.16 diyü śoradılar (

birlen 

97.13 śo  üçün ŧālū

97.14 öziniñ ķavmine eytdi minim birlen śoġışķa yaş yigitl ıķsun diyü siksen miñ kişi 

iyerüp 

yılġa 

aġızsun 

) ŧālūt ķavmine eytdi düristlikde allahü teǾālā 

birlen imtiĥān ķıluvçıdur sizlerden iŧāǾat ķılġan ādem birlen iŧāǾat ķılmaġan āđemler 

97.18 

sizni bu 

yılġa 

97.17 
žāhir 

bolsun üçün 

( ) bes kimdür ol yılġa śuyundan içer ( ) bes ol kişi miñe iyergen 
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97.19 kişilerden tügil ( ) ve kimdür ol yılġanıñ śuyundan tatumas ( ) bes 

düristlikde 

97.20 ol kişi miñe iyergen kişilerdendür ( ) meger içse de miñe iyergen kişilerden bolur 

( ) 

şol kişi 

97.21 ( ) ķolı birlen bir çomurup aluv birlen çomurup aldı yaǾnį ķolı birlen 

 içken kişi gine miñe iyergen kişilerden bolur (

çomurup 

97.22 alup ) bes ol yılġanıñ 
śuyundan 

e muħālefet ķıldılar (97.23 içdiler v ) meger ŧālūtnıñ Ǿaskerinden az kişi gine 
içmedi 

yaǾnį 

 yüzde on üç kişi gine ( ) bes yılġadan ŧālūt ötken zamānda 97.24 üç

( ) 

97.25 daħı įmān kitürgen ādemler ŧālūt birlen birge ötkenleri zamānda ( ) 
ŧālūtge 

Ǿż97.26 iyergen ādemlerniñ baǾżısı ba ısına eytdiler bu kün bizniñ üçün ŧāķat yoķ 

( ) 

Ǿamālika 

ve i alar köp ve 
ķuvvetleri 

97.27 ŧāǿifesinden bolġan cālūt  cālūtnıñ Ǿaskeri birlen śoġış ķıluvġa çünk

97.28 artuķ didiler ( ) ŧālūt Ǿaskerinden şunday ādemler eytdiler ( ) yaķın 
ķılurlar 

 

I / 98 
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98.1 alar ( ) düristlikde alar allahġa yolıķġuçılardur diyü yaǾnį şehįd bolup 
allahü teǾālāge yolıġuvlarını 

bilgen ādemler eytdiler (98.2 yaķına ) köp medür az cemāǾatden 

( ) 

allahü teǾālānıñ iźni ve yardemi birlen köp cemāǾatge ġālib boldı (98.3 ) 
Ǿālā 

98.4 śabrlıķ ķıluvçılar birlen birgedür (

ve allahü te

) žāhir ve yaķın bolġanları zamānda ŧālūt 

98.5 (

hem Ǿaskeri 

) cālūtge hem cālūtnıñ Ǿaskerine ( ) ŧālūt Ǿaskeri eytdiler 

( ) 

98.6 ) ey rabbimiz bizniñ üzerimizge śabrlıķnı ķoyġay idiñ ( ) daħı bizniñ 
ayaķlarımıznı 

98.7 śoġışda bezketkey idiñ ( ) daħı bizge yardem birgey idiñ 
kāfir ķ vmine ġālib a

oluv üzerine (98.8 b ) bes ŧālūt hem Ǿasker lūtnı hem Ǿaskerini allahü 
teǾālānıñ 

i cā
iźni 

98.9 ve yardemi birlen śındurdılar ve çiñdiler ( ) daħı dāvud cālūtnı öltürdi 
nıñ cā

ķıśśası ŧālūtnıñ Ǿaskeri içinde altı balası birlen ayşā bar idi dāvud yidinçi balası 
kiçkine  

ķoylar kütedür idi bes allahü teǾālā ŧālūtlarnıñ peyġamberine yaǾnį şemiǾūn 
Ǿaleyhi’s-selāmge vaĥy 

 ötürür diyü be
a 

98.13 dāvud Ǿaleyhi’s-selāmge öç taş oçradı bizni al bizniñ birlen cālūtnı ötürürsün didiler bes 
 

98.14 bu taşlarnı śomķasına śaldı hem şol taşlar birlen cālūtge aŧup cālūtnı ötürdi munıñ 

dāvud lūtnı 

98.10 öltürüv 

98.11 bolduķından 

98.12 ķıldı cālūtnı dāvud s ol peyġamber dāvudnı atasından śorap izlep tapdı 
yolda barġand

dāvud

śoñında 
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98.15 ŧālūt dāvud (Ǿaleyhi’s-selām)ġa ķızın ciftlendürdi ( ) daħı allahü 
teǾālā dāvud Ǿaleyhi’s-selāmge 

ıķ ve peyġamberlik birdi dāvud Ǿaleyhi’s-selāmdan burun benū isrāǿįlden bir 
kişide de peyġamberlik birlen 

pādişāhlıķ cıyulġanı yoķ idi (

98.16 pādişāhl

98.17 ) daħı allahü teǾālā dāvud Ǿaleyhi’s-selāmge 

yretdi timir kölmekler yaśav ve ķoşlar ve ĥayvānlar birlen söyleşüv kibi 

özi tilegen nerselerden 

98.18 ü

( ) eger de 

98.19 allahü teǾālānıñ ādemlerni yiberüvi bolmasa idi  ( ) baǾżısını baǾżısı birlen 
yaǾnį įmān ehli 

98.20 birlen küfr ehlini yibermese idi ( ) yir yüzülür idi yaǾnį küfr ehli 
müselmānlarġa 

98.21 ġālib bolup yirde köp bozuķluķ ķılurlar idi ( ) likin allahü teǾālā 

( ) 

98.22 maħlūķlar üzerine şefķat iyesidür ( ) bu źikr 

98.23 ķıśśası ŧālūtnı allahü teǾālānıñ pādişāh itüvi hem ŧābūt kilüv cālūtlarnıñ maġlūb boluvı 

98.24 Ǿaleyhi’s-selāmnıñ cālūtnı öltürüvi allahü teǾālānıñ Ǿalāmetleridür (

ķılınġan nerseler yaǾnį 
vebāǿdan ķaçuvçılarnıñ 

dāvud 

) 

5 siniñ üzeriñe ĥaķlıķ birlen oķurmız (

ey muĥammed ol āyetlerni 

98.2 ) daħı düristlikde siñ elbette 

esūlerdensin. ikinçi cüzǿ tamām bolup üçünçi cüzǿge şurūǾ idildi 

dįn üyretür 

98.26 üçün yiberilmiş r

98.27 ( ) bu źikr ķılınġan resūller yaǾnį ādem (Ǿaleyhi’s-selām)dan başlap dāvud 
Ǿaleyhi’s-selāmge ķadar 

lınġan resūller (98.28 bu sūrede źikr ķı ) ol resūllerniñ baǾżısını 
baǾżısını üzerine resūllikden 

a bolġan baǾżı fażįletlerde artuķ ķılduķ ( ) ol peyġamberler 98.29 başķ
cümlesinden bar allahü teǾālā 
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I / 99 

 

99.1 söyleşken kişi meŝelā mūsā Ǿaleyhi’s-selām hem muĥammed Ǿaleyhi’s-selām çünki 
allahü 

9.2 ŧūrda resūl allah birlen miǾrāc kiçesinde söyleşdi (

teǾālā mūsā Ǿaleyhi’s-selām birlen 

9 ) daħı ol 
peyġamberlerden 

allahü 

99.3 teǾālā baǾżısını köp derecelerge köterdi resūl ekrem kibi allahü teǾālā ħātemü’l-enbiyāǾ 

efđalü’l-enbiyāǿ itdi 

99.4 

ve 

( ) daħı ĥażret-i meryem oġlı Ǿįsāġa birdük ( ) žāhir bolġan 

99.5 

muǾcizelerni 

( ) daħı meryem oġlı Ǿįsānı cebrāǿįl birlen yā ki incįl birlen 

vetledük (  ķuv

99.6  ) ve eger allahü teǾālā bütün ħalķnı köndürüvni tilese idi 

( ) 

peyġamberler 

99.7 śoñ ġan ādemler (ümmetler) iħtilāf ķılışmaslar idi (ında bol ) 
özlerine 

99.8 žāhir bolġan āyetler (muǾcizeler) kilgenden śoñ ( ) likin minim tilevim 

tilā

birlen 

iħ f 

99.9 ķıldılar bu revişçe ( ) bes ādemlerden bar resūllerge įmān kitürgen kişiler 

99.10  ) daħı ādemlerden bar resūllerge įmān kitürmey kāfir bolġan kişiler 
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( ) 

99.11 ve eger allah bütün ħalķnı ĥaķġa köndürüvni tilese idi iħtilāf ķılmaslar idi ( ) 
ve 

likin 

99.12 allahü teǾālā ( ) tilegen nersesini ķılur yaǾnį tilegen kişini ĥa
birlen 

ķlıķġa fażlı 

ndürür kö

99.13 ve tilegen kişisini Ǿadlį birlen rüsvāy ķılur ( ) ey a day įmān 
kitü

n
rgen 

er ādeml

99.14 ( ) biz sizge rızķlandurġan nerseden allah yolına śarf ķılıñız 

( ) 

99.15 şunday kün kilmesden burun ( ) ol k ķdur bes fidye birüp 
Ǿaźābdan 

ünde śatuv yo

utula almassız ( ) daħı fāǿide bire turġan dostlıķ da yoķdur (99.16 ķ ) daħı 
allahü 

99.17 ruħśatından başķa şefāǾat ķıluv da yoķdur (

teǾālānıñ 

) daħı kāfirler allahü 

99.18 ornından başķaġa ķoyuvları sebebli žālimlerdür allahü teǾālā tevĥįd hem śaffāt 

ini 

99.19 indürdi (

teǾālānıñ emrini 

mesǿelesinde 

āyetü’l-kerįmes

) her bir körkem śıfatnı cıyġan źāt ( ) hiçbir maǾbūd-ı bi’l-ĥaķ yoķdur 

( ) meger 
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99.20 ol her bir körkem śıfatnı cıyġan allahü teǾālā ginedür ( ) tirükdür ol allahü teǾālā 

( ) 

ķnıñħal  

99.21 tedbįri birlen hemįşe turġuçıdur ( ) ol allahü teǾālānı ķalġu tutmas ( ) 

daħı 

99.22 yuķu tutmas yaǾnį allahü teǾālāde ķalġumaķ ve yuķlamaķ śıfatı yoķdur 

( ) 

ol allahü teǾālā 

99.23 üçün mülkder köklerde bolġan  nerseler ( ) daħı yirlerde bolġan nerseler 

( ) 

99.24 kim bardur ( ) allahü teǾālā ķaşında şefāǾat ķıla turġan kişi yaǾnį hiç kim 
yoķdur 

şefāǾat 

99.25 ķıla almas ( ) meger allahü teǾālānıñ iźni birlen gine şefāǾat ķılur 

( ) 

allahü teǾālā 

99.26 ādemlerniñ aldlarında bolġan nerseni bilür ( ) daħı ādemlerniñ arŧlarında 

nerseni bilür 

bolġan 

99.27 ( ) ve bendeler allahü teǾālā bilgen nerseden hiç nerseni kāmil 
bilmesler 

( ) 

99.28 meger allahü teǾālā bilüvlerini tilegen nerseni gine bilürler ( ) śıydurdı ( ) 
lahü 

teǾālānıñ kürsisi 

al
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I / 100 

 

100.1 ( ) köklerni ve yirlerni ( ) daħı allahü teǾālāge köklerni 
aķlav aġır bolmas ś

100.2 ( ) ve ol allahü teǾālā şerįklerden pāk bolġuçıdur bu kürsi āyeti allahü 
Ǿālānı tevĥįdni 

100.3 taǾžimni hem  allahü teǾālānıñ śıfatlarunı müştemil boluv cihetinden ķurān sūreleri ve 
rasında mükerr

m bolġan āyet bola şunıñ üçün de resūl allah eytdi bir kişi āyete’l- kürsįni 
her farż namāz śoñında 

kişi ĥāż
į 

ķında köp ĥadįŝler bar (

te

āyetleri a em 

100.4 ve muǾažža

100.5 oķusa ol ır ucmaħķa kirür idi likin ucmaħķa kirüvden ŧıyġan nerse ölüm gine 
diyü hem āyetü’l-kürs

100.6 oķuvġa devām itmez meger allahü teǾālānıñ dostı ġına hem allahü teǾālāge Ǿibādet 
ķıluvçı ġına devām iter hem bir 

100.7 kişi yuķlarġa yaŧķıç āyete’l-kürsįni oķusa allahü teǾālā bu oķuvçıġa hem körşilerine 
emįnlik birür didi 

100.8 hem resūl ekrem ikinçi ĥadįŝinde eytdi ādemniñ ħocası ādem Ǿaleyhi’s-selām Ǿarabnıñ 
ħocası min (bu 

100.9 sözimni maķtanup eytmeym) fārisįlerniñ ħocası selmān, rūmnıñ ħocası süheyl, 
ĥabeşįlerniñ ħocası 

100.10 bilāl, taġlarnıñ ħocası ŧūr taġı, künlerniñ ħocası cumǾa kün, sözlerniñ ħocası ķurān, 
ķurānnıñ 

100.11 ħocası baķara sūresi, baķara sūresiniñ ħocası āyete’l kürsį didi mundan başķa hem 
āyete’l-kürsįniñ 

) dįnde küçlev yoķ 100.12 fażįleti ĥa

( ) taĥķįķ 

100.13 saǾādet-i ebediyyege irişdürgüçi įmān şeķāvet sermediyege irişdürgüçi küfrden žāhir 
bolġan delįller 

100.14 birlen ayurıldı bes her bir Ǿaķllı kişige saǾādet-i ebediyyeni istev üçün įmānġa aşıġuv ve 
şeķāvet-i 
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100.15 sermediyeden ķutuluv üçün küfrden śaķlanuv tiyüş ( ) bes 
kimdür şeyŧānġa yā ki 

erge kāfir bolur yaǾnį alarġa Ǿibādet ķılmas ( ) daħı allahü teǾālāge 100.16 śaneml

įmān kitürür (  

100.17 ) bes taĥķįķ ol kişi ışançlı ġan ĥaķlıķġa tutundı yip kibi bol

(  

100.18 ) ol ışançlı yipge üzilmek yoķdur ( ) ve allahü teǾālā bendelerniñ 
i işitüvçidür 

100.19 ve niyetlerini bilgüçidür (

sözlerin

) allahü teǾālā įmān kitürgen ādemlerge 
yardem birüvçidür 

100.20 ( ) allahü teǾālā įmān kitürgen ādemlerni nādānlıķ ve küfr 
ķaranġulıķlarından 

dürgüçi hidāyet nūrına çıġarır ( ) ve şunday ādemler kāfir 100.21 įmānġa iriş

boldılar (  

100.22 ) kāfir bolġan ādemlerniñ yardemçileri azdurġuçılardur kirek şeyŧān ve kirek 
ādem bolsun 

100.23 ( ) ol azdurġuçılar kāfir bolġan ādemlerni fıŧratlarında bolġan įmān 

100.24 çıġarırlar (

nūrından 

) küfr ķaranġulıķlarına ( ) bu kāfir bolġan 
ādemler ve azduruvçı 

100.25 bolġanlar tamuġ ehli oŧınıñ iyeleridür ( ) alar tamuġ oŧında meñgü 

ķaluvçılardur ( ) 

100.26 ey muĥammed eyā bilmediñ mi ve ķaramadıñ mı sin ( ) ibrāhįm 
(Ǿaleyhi’s-selām) ge ķarşı 
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100.27 delįl ķoyuşķan kişige ( ) ibrāhįmniñ rabbisi ĥaķı aǾvāsında 
bolġan nemrūdge 

nda yaǾnį rablik d

100.28 ( ) ibrāh emrūdnıñ rabbisi ĥaķında muǾāraża ķıluvnı nemrūdge 
allahü teǾālānıñ pā

įmge n
dişāhlıķnı 

 

birüvi üçün yaǾnį nemrūdnı bu bāŧıl daǾvāġa ĥaml ķılġan nerse nemrūdge allahü 
teǾālānıñ 

pādişāhlıķnı 

101.2 birüvi (

I / 101 

 

101.1 

 ) şol vaķt nemrūd ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām birlen ķıçķuruşdı ( ) 
įm 

Ǿaleyhi’s-selām 

101.3 eytdi (

ibrāh

) minim rabbim şunday rabdür ( ) ölüklerni tirgüzür ve 

tirüklerni öltürür 

101.4 ( ) nemrūd eytdi ( ) minde ķatlden Ǿafv birlen ölüklerni tirgüzem ve 
źulm 

birlen tirüklerni 

 diyü nemrūd şol vaķt iki irni çaķurdı da birisini öltürdi birsini Ǿafv ķıldı şundan 
śoñ 

101.6 ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām nemrūdnıñ fāsid-i muǾāraża sinden yöz döndürüp yaşrin bolġan 

ġan 

101.7 miŝālge küçdi (

101.5 öltürem

miŝālden žāhir bol

) ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām) eytdi ( ) bes düristlikde 

allahü teǾālā 

101.8 ( ) ķuyaşnı müşriķden kitürür çıġarır ( ) bes 

uyaşnı maġribden kitir 

sin 

101.9 ķ yaǾnį çıġar ( ) bes an kişi yaǾnį 
nem

kāfir bolġ
rūd 
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ĥayrān boldı 

101.10 ve abduradı ( ) ve allahü teǾālā źālim bolġan ķavmni 
a 

köndürmes 

101.11 

ĥaķlıķġ

( ) yeise şunday ādemniñ meŝelini kördiñ mi ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

( ) ol 

ķılġannıñ 

śoñında 

Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selām murād (

101.12 kişi ķarye üzerine ötdi ķaryeden beytü’l-muķaddes murād yaǾnį baħt-ı naśr ħarāb 

) ol ķaryeniñ dįvārları 101.13 ol ötüvçiden 

töpeleri 

101.14 üzerine tüşküçi idi ( ) ötüvçi ki Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selām eytdi şi yaǾnį 

( ) 

101.15 allahü teǾālā bu ķaryeni niçük tirgüzür ( ) bu ķarye ölgenniñ śoñında ķaryeden 
ehli 

murād (  

101.16 ) bes allahü teǾālā Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selāmnı yüz yıl ötürüp tutdı 

( )mu ñ 

Ǿālā Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selāmnı (

nı

śoñında 

101.17 tirgüzdi allahü te ) allahü teǾālā eytdi köp 
e 

ölüp ŧurdıñ diyü 

m

101.18 ( ) Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selām eytdi bir kün ölüp turdım ( ) yeise 

künniñ 

ısını ölüp turdım çünki Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selām kündizniñ evvelinde yuķlaġan idi 
yüz 

bir 

101.19 baǾż
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yıldan śoñ 

101.20 ķuyaş batķannıñ śoñında tirgüzildi Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selām oyladı yuķlaġan künniñ ķuyaş 

baŧķan vaķti 

 vel bir kün ölüp turdım diyü ķuyaşķa ķaramay ġına eytdi ķuyaşķa ķarasa 

 künniñ baǾżısını ölüp turdım didi (

101.21 diyü ev
batmaġan 

iken şunıñ 

101.22 üçün yeise ) allahü teǾālā 
eytdi belki 

101.23 yüz yıl ölüp ŧurdıñ ( ) bes ŧaǾāmıña ķara ( ) daħı içmeligiñe ķara 

(  

101.24  ) yüz yıl ŧurup da özgermedi ( ) daħı işekiñe ķara işekiniñ 
süyekleri 

101.25 taralġan ölgen iken ( ) yaǾnį bu işni ķılduķ siniñ bilüviñ üçün ve sini ķılmaķlıķ 

101.26 

üçün 

( ) ādemlerge Ǿalāmet ( ) daħı işekniñ süyeklerine ķara 

( ) 

101.27 niçük tirgüzürmiz ol süyeklerni ( ) munıñ śoñında ol süyeklerge eyt 
kiygüzürmiz 

(  

101.28  ) bes Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selāmge allahü teǾālānıñ her nersege küçi yitüvi źāhir 
bolġan 

zamānda (  

101.29  ) Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selām eytdi bilemün ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

her 

I / 102 

 



  332

 

102.1 bir nerse üzerine küçi yitküçidür diyü ( ) ey muĥammed şol vaķtni isiñe 
rāhįm 

2 (Ǿaleyhi’s-selām) eytdi (

tüşür ib

) ey rabbim miñe körset (102. ) ölüklerni niçük 
tirgüzesün 

rset diyü nemrūd ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmge ķarşı siniñ rabbiñ ölüklerni tirgüzse 
min de ölüklerni 

aleyhi’s
 birlen 

ı 

102.3 şunı kö

102.4 tirgüzem digeç ibrāhįm Ǿ -selām allahü teǾālānıñ ölüklerni tirgüzüvi tenlerine 
cānlarını ķaytaruv

102.5 sin ol tarįķ ölüklerni tirgüzüvge ķādir tügilsün didi nemrūd ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmge 
rabbiñniñ 

102.6 ölüklerni tirgüzüvi cānlarını tenlerine ķaytaruv birlen bolġannı kördiñ mi digeç ibrāhįm 
Ǿaleyhi’s-selām 

102.7 kördim diye alması şol sebebli ölüklerini allahü teǾālānıñ tirgüzüvini köz birlen körür 
üçün śorad

102.8 ( ) allahü teǾālā eytdi ey ibrāhįm eyā minim ölüklerni tirgüzüvime įmān 
kitürmeysün mi diyü 

102.9 ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām belį įmān kitürem didi ( ) likin 
köñlim 

śorayım didi (102.10 ķararlansun üçün ) allahü teǾālā eytdi ey ibrāhįm 
(Ǿaleyhi’s- 

ām) ķuşlardan dörtisini tut (ŧavıs, eteç,ķarġa,kögerçin) digenler ( ) bu 

lerini ŧurap ķ

102.11 sel

102.12 dört ķuşnı öziñe ķoş yaǾnį śoyup it anatlarunı kisip birge ķaŧışdur 

( ) 

102.13 munıñ śoñında ķıl sin ( ) öziñniñ yiriñde bolġan her taġ üzerine ( ) ol 

102.14 (

ķuşlardan 

) bir kisekni yaǾnį bu ķuşlarnıñ it kiseklerini her türli tireñdegi taġlarġa tarat 

102.15 ( ) munıñ śoñında çaķur ol taratılġan kiseklerni yaǾnį allahü teǾālānıñ iźni 
birlen kiliñiz 
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102.16 dip eyt ( ) ol taratılġan kisekler siñe aşıķġan ĥālde kilürler yaǾnį tiri ve 
selāmet 

102.17 ķuşlar bolup ( ) daħı bil sin ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) 
ķuvvetlidür hiç kim Ǿāciz 

102.18 ķıla almas ( ) her uġ ĥik  Ǿahm

102.19 eteç ķarġa kögerçinni tutup boġazladı ķanatlarunı yoluķdı itlerini turadı her ķayusını 

102.20 ķoşdı ve her ķayusını türli taġlarġa taratdı meger başlarun özine alup ķaldı śoñra allahü 

102.21 iźni birlen kiliñiz dip ķıçķurdı her ķayu gisekler üçün birisi birisine ķoşulup kāmil 

102.22 kildiler bu ķıśśadan alup ĥaşrniñ eczā-ı müteferriķanı cemǾ birlen boluvına barġanlar 

bir işlegen işinde ul met iyesidür şundan śoñ ibrāhįm  
ŧavıs  

birge 

teǾālānıñ 

ķuşlar bolup 

bes ĥaşr ecsād 

102.23 taķdįrinde maǾdūmnı iǾāde lāzım digen baĥŝ kilmey ( ) şunday ādemlerniñ 
infāķ ķıluvlarınıñ 

102.24 śıfatı ( ) allahü teǾālā yo llarunı śarf ķılurlar lında mā

( ) alarnıñ infāķ  

102.25 ķıluvlarınıñ śıfatı bir orlıķ kibidür ( ) ol orlıķ yidi başaķ östürdi 

(  

102.26 ) her bir başaġında yüz orlıķ bolġuç i orlıķġa isnād ösdürüvge sebeb 
bo

ıdur ösdürüvn
luvı üçün 

isnā102.27 d mecāzdur ( ) ve allahü teǾālā tilegen kişisine mundan da artıķ 

ŝevāb birür (  

102.28 ) ve allahü te olġuçıdur hem infāķ ķıluvçınıñ ķaśdını bilgüçidür 
allahü teǾālā ĥ

Ǿālā raĥmeti kiñ b
ażret-i 
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103.1 Ǿosmān birlen ĥażret-i Ǿabdu’r-raĥman bin Ǿavf ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 
çünki 

Ǿosmān rađiallahü Ǿanh 

oġışında (ceyşü’l-asrade) cemįǾ nerseleri birlen miñ deve taśadduķ itdi Ǿabdu’r 103.2 tebūk ś

raĥman bin Ǿavf 

103.3 radiyallahü anh dört miñ dirhem taśadduķ itdi ( ) şunday ādemler 

( ) 

4 māllarunı allahü te lānıñ rıżālıġı tapılġan yolda śarf ķılurlar (103. Ǿā ) 
munıñ 

śoñında 

teǾālā yolında śarf ķılġan nerselerinde (māllarunda) iyertmesler 103.5 allahü 

( ) 

innet diyü k birlen izgülik ķılġan kişisine źulm itüvge eytürler iźźi diyü 
ķılġan 

minnetni hem rencitüvni 

103.6 m  ķılġan izgüli

103.7 izgüligi sebebli izgülik ķılġan kişige eşekį til uzatuvġa eytürler ( ) 

103.8 minnetden ve rencitüvden başķa allahü teǾālā yolında māllarunı śarf ķılġan kişilerge 
rableri 

ķaşında ecrleri bolur 

 103.9 ( ) daħı bu ādemler üzerine ķorķuv da yoķdur ( ) daħı bu 

ĥasretlenürde 

ādemler 

103.10 imesler ( ) körkem söz ( ) daħı yarlıķamaķ yaǾnį śadaķa śoravçı ādemni 

103.11 birlen ķaytaruv ve artıķ śorap rencitkende Ǿafv itüv (

körkem söz 

) şunday śadaķadan 

izgürekdür 
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103.12 ( ) ol śadaķaġa śoraġuçını rencitüv iyerür ( ) ve allahü teǾālā 
minnet 

an muñsızdur hem minnet ve iźźį birlen infāķ ķıluvçıġa Ǿaźābın aşıķdurmavda 

ve iźźį birlen 

103.13 infāķd

şefķatlidür (  

103.14  ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) birgen śadaķalarıñıznı bāŧıl 

ķılmañız 

103.15 ( ) śadaķa birgen kişige minnet ķıluv hem anı rencitüv birlen ( ) 
şunday 

ķıluvı kibi 

münāfıķnıñ 

(103.16 bāŧıl ) ol münāfıķ mālunı allahü teǾālā yolına śarf ķılur 

( ) 

ādemlerge 

lanuvçı bolġan ĥālde yaǾnį allahü teǾālā rıżālıġı üçün hem āħiret ŝevābın ümįd itüv 
üçün 

 ķılmas (

103.17 riyāǿ

infāķ 

103.18 ) daħı ol münāfıķ allahü teǾālāge hem āħiret künine 
įmān 

103.19 

kitürmes 

( ) bes ol riyāǿ birlen infāķ ķılġan münāfıķnıñ infāķ ķıluvınıñ śaffeti ŧaş 

103.20 

kibidür 

( ) ol taş üzerinde tofraķ bardur ( ) bes ol tigiz tofraķlı taşge iri 

103.21 tamçılı yaġmur irişdi ( ) bes ol iri tamçılı yaġmur ol tofraķlı tiygüz taşını 
tofraķsız 

103.22 ķaŧı ŧaş itüp ķoydı (ķaldurdı) ( ) riyāǿ birlen infāķ ķıluvçı 
ādemler 
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103.23 kesb ķılġan nerselerinden hiç nersege küçleri yitmes yaǾnį riyāǿ birlen ķılġan Ǿamelleri 
üçün 

ŝevāb 

103.24 tapa almaslar ( ) ve allahü teǾālā kāfir bolġan ķavmini 
izgülikge 

ve toġrılıķġa 

103.25 köndürmes bu āyetden bilindi infāķ ķılġan nerse üzerine riyāǿliķ itüv hem minnet iźźį 
itüv 

münāfıķlar 

103.26 ve kāfirler śaffetinden ikençilik müǿmin kişige bu śıfatlardan śaķlanuv tiyüş ikençilik 

( ) 

103.27 daħı şunday ādemlerniñ infāk ķıluvda śaffetleri ( ) māllarunı śarf ķılurlar 

(  

103.28  ) allahü teǾālānıñ rıżālıġını istev üçün ( ) ve 
nefslerinden 

baǾżısını įmān 

103.29 üzerinde ŝābit ķıluv üçün çünki māl cānnıñ ķardeşi bes bir kişi mālunı allahü teǾālā 
rıżālıġı 

üçün 
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104.1 śarf ķılsa nefsiniñ baǾżısı įmān üzerinde ŝābit bola ve eger allahü teǾālā rıżālıġı üçün 
mālunı 

da 

104.2 ve cānını da śarf ķılsa nefsiniñ küllisi įmān üzerinde ŝābit bola ( ) allahü 
teǾālā 

rıżālıķı  

104.3 üçün māl infāķ ķıluvçınıñ śaffeti büyük orundaġı baķça śaffeti kibidür ( ) ol 
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baķçaġa 

i tamçılı yaġmur irişdi (104.4 ir ) bes ol baķça yimişni iki ülüş birdi (  

104.5  ) bes baķçaġa iri tamçılı yaġmur irişmese ve aķ tam ı ı  eger ol ç l
yaġmur 

104.6 yaǾnį allahü teǾālā infāķ ķıluvçılarnıñ allahü teǾālā rıżālıġı üçün infāķ ķılġan māllarınıñ 

ecrini 

104.7 hiçbir vaķt żāǿiǾ ķılmas gerçi infāķ ķıluvçılarnıñ māllarınıñ mütefāvit boluvı birlen 
ecrleri 

irişdi 

104.8 mütefāvit bolsa da ( ) ve allahü teǾālā sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizni 

körgüçidür ( ) 

104.9 eyā s izizniñ biriñ  ister mi ( ) özi üçün baķça boluvnı ( ) 

104.10 ħurmalardan ve yözimlerden ( ) ol baķçanıñ astın lġalar aġar dan yı
yaǾnį 

 

śuları 

104.11 ( ) ol baķça iyesi üçün ol baķçade yimişlerniñ hemmesinden bardur 

( ) 

104.12 ve taĥķįķ şunday baķça iyesine ķartlıķ irişdi çünki ķartlıķ vaķtındaġı faķįrlik ve 
muĥtā ķ clı

aġırraķ 

104.13 ( ) ve daħı ol ķartlıķ irişken baķça iyesi üçün kesbge küçleri yitmegen 
żaǾįf 

r bar 104.14 balala ( ) bes ol baķçaġa ķaŧı cil (davıl) irişdi ( ) ol cilde oŧ 

104.15 bolġuçıdur ( ) bes ol oŧ baķçanı yandurdı yaǾnį źikr ķılınġan śıfatlı baķçası 
bolġan 

104.16 ādem özi ķartlıķ sebebli kesbden Ǿāciz bolup balaları yaş bolġan ĥālde baķçasınıñ yanup 
kitüv 
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104.17 ĥālün ister mi elbette istemes şunıñ kibi riyāǿ birlen izgü Ǿameller ķılġan kişi de ķıyāmet 

küninde 

104.18 Ǿamelleri hemmesi yoķġa çıķġan bolsa meźkūr baķça iyesi ĥasretlengen kibi ĥasretlenür 

( ) 

4.19 andaķ yaǾnį ötkende beyān ķılġan kibi10 oş  ( ) allahü teǾālā sizlerge 

āyetlerini beyān 

104.20 ķılur ( ) sizniñ ol āyetlerde fikr ķıluvıñız üçün allahü teǾālā śatuv 
māllarınıñ 

ı Ǿöşr hem maǿādin ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi (

zekevetini 

104.21 daħ ) ey 
anday 

 kitürgen ādemler (

įmān 

104.22 ) kesb ķılġan nerseleriñizni 
(māllarıñız)nıñ ĥelāl 

atuv māllarında zekevetniñ vācib boluvına delālet ķıla çünki allahü 

ĥelāl bolġanun śarf ķıluv birlen emr ķıldı bizniñ kesb ķılġan nersemiz 
te śatuv 

iñ ŧarįķį ķıymetleri altun birlen kümişden birisiniñ heśābına 

üz 

 yikirmi miŝķālġa irişse zekevet vācib bola (

bolġanlarından 

104.23 śarf ķıluñuz bu āyet ś
teǾālā 

kesb ķılġan 

104.24 nerselerniñ 
elbet

itüvimiz śatuv 

104.25 māllarından zekevet birüvn

meŝelā kümişden iki y

104.26 dirhemge altundan ) 

daħı biz 

ız bu āyetde yird

niñ 

ācib 

104.27 sizniñ fāǿideñiz üçün yirden çıġarġan nerselerimizden śarf ķıluñ en 

çıķġan iginler

104.28 Ǿöşriniñ vācib boluvına hem yirden çıķġan ħazįnelerden bişden birini śarf ķıluvnıñ v
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boluvına 

104.29 delįl bar çünki allahü teǾālā yirden çıķġan nerselerniñ ĥelāl bolġanlarunı śarf ķıluv 

birlen buyurdı yirden 

105.1 çıķķan nerseler iginler yimişler hem ħazįnelerni şāmil (
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) daħı 
āldan yā ki yirden m

105.2 çıķġan nerseden eşekįsini ķaśd ķılmañız ( ) ĥālde śarf ķılġanıñız 

( ) ve ĥālbūkim 

z bes ĥa rg
birmeñiz 
105.3 siz öziñiz ĥaķlarıñıznı alġanda eşekįni aluvçı tügilsi ķlarnı bi ende hem eşekįni 

105.4 ( ) meger ĥaķlarıñıznı alġanda eşekįsini alursız ol ħabįŝde köz yumġan 
vaķtiñizde 

105.5 yaǾnį müsāhele ķıluvıñız vaķtinde bes niçük öziñiz müsāhele ķılup alġan eşekį nerseden 
ı birürsiz allah ĥaķn

105.6 ( ) daħı biliñiz( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) sizniñ śarf 
ķıluvıñızdan muñsızdur 

105.7 ve sizge śarf ķıluvıñız berāberinde ŝevāb birüv birlen maķtalmışdur 

( ) şeyŧān sizge 

įr d
Ǿāķibeti muĥtāclıķ bolaçaķ 
105.8 ittifāķ ķıluvda faķ lik birlen ķorķıta (ve Ǿıy  ķıla) ve eytedür ki ittifāķ ķıluvıñıznıñ 

105.9 diyü ( ) daħı sizge şeyŧān bozuķ iş birlen buyura yaǾnį saranlıķ birlen 

( ) 

105.10 ve allahü teǾālā sizge infāķ ķıluvda vaǾde ķıladur ( ) özinden bolġan 
aġfiretni hem artuķlıķnı  

105.11 yaǾnį allahü teǾālā sizge infāķ ķıluvıñızda günāhlarıñıznı yarlıķav birlen ve siz ittifāķ 

m

ķılġan nerseniñ ornına 
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105.12 artuķnı birüv birlen vaǾde ķıla ( ) ve allahü teǾālā infāķ ķılġan kişige 
raĥmeti kiñdür hem 

105.13 infāķ ķılġan kişiniñ infāķ ķılġan nersesini bilgüçidür ( ) allahü 
teǾālā çın 

mini ve Ǿamelini kāmil ķıluvnı ķullarından tilegen kişisine birür (105.14 Ǿil ) ve 
bir kişige çın 

105.15 Ǿilm ve Ǿamelni kāmil ķıluvnı birilse ( ) bes ta  
izgülik birilm

ĥķįķ ol kişige köp
iş 

ǿeleleri arasında b
 mālnı 

105.16 bolġan bolur allahü teǾālānıñ infāķ mes u āyetni źikr ķıluvı delālet 
ķıladur baylarġa

105.17 tiyüşli orunġa śarf ķıluv vācib bolġan kibi Ǿālemlerge de Ǿilmni tiyüşli ornına śarf ķıluv 
vācib 

105.18 boluvġa şunıñ üçün de resūl ekrem “  “ digen yaǾnį 
anıñ 

105.19 birlen kişi fāǿidelenmey turġan Ǿilm y turġan māl 
ħazįn

niñ śıfatı anardan śarf ķılınma
esiniñ śıfatı kibidür 

105.20 maǾnāsında ( ) źikr ķılınġan āyetler birlen vaǾažlenmes ve fāǿidelenmes 

( ) meger 

5.21 śāf Ǿaķl gine vaǾažlenür ve fāǿidelenür (10  iyeleri ) ve şol nersekim śarf 

ķılsañız ( ) 

faķadan kirek az ve kirek köp bolsun (105.22 na ) yeise neźr eytseñiz neźrden 

 bir şarŧ birle bolsun ve kirek şarŧsız bolsun (

kirek 

105.23 ) bes düristlikde allahü 
teǾālā ol infāķ 

eise neźr eytken nerseñizni bilür hem cezā birir (105.24 ķılġan y ) daħı 
yoķdur 

er üçün yardem birüvçi
yet 

105.25 günāhlarda māllarunı śarf  ķılġan ve neźr eytken žāliml lerden 
bes bu ā

105.26 infāķġa delālet ķıla kirek farż ve kirek nefl bolsun hem günāhlı işde bolmaġan neźrge 
vefāǿ 
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105.27 ķıluvnıñ vācib boluvına delālet ķıla ( ) eger śadaķalarnı birgende 
žāhir ķılsañız 

105.28 ( ) bes ni ħoş nerse ol śadaķalarnı žāhir ķıluv ( ) ve eger ol 
śadaķalarnı birgende 

105.29 yaşirseñiz ( ) ve daħı faķįrlerge birseñiz ( ) bes ol yaşirüv 
sizniñ üçün 

06.1 izgüdür 
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(1 ) daħı allahü teǾālā ürter sizden günāhlardan baǾżısını 

(  

106.2 ) ve allahü teǾālā siz Ǿamel ķılġan nerseniñ žāhirini bilüvi kibi bāŧınnı da 
ür bu āyetde baǾżı  

 śadaķada 

uķ

bilgüçid

106.3 müfessirler śadaķadan nefl-i śadaķa murād digen bes buñar ķaraġanda saranlıķ 
töhmetini yaşirüv üçün vācib

106.4 bigrek de žāhir ķıluv tiyüş ammā nefl-i śadaķada žāhir ķıluvdan başķalarnıñ da iyerüvini 
ķaśd ķılsa ižhār 

106.5 ķıluv art  ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siniñ üzeriñe ādemlerni 
vācib 

e ĥaķlıķnı körs

ĥaķlıķġa köndürüv 

106.6 tügil belki siñ etüv körkem işlerge ķoşuv ve ķabāĥat işlerden ŧıyuv ġına 

vācib (  

106.7 ) şulayda allah (teǾālā)tilegen kişisini ĥaķlıķġa köndürür (

 ) ve şol 

06.8 nersekim siz izgülikden śarf ķılursız (1 ) bes ol śarf ķılġan nerseñiz öziñiz 
üçündür 

106.9 yaǾnį fāǿidesi öziñizgedür ( ) daħı māl śarf ķılmassız yaǾnį śarf ķılmañız 

(  
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106.10 ) meger allahnıñ rıżālıġ f ķılursız yaǾnį śarf ķılıñız (ı üçün śar ) 
daħı 

106.11 sizniñ izgülik ittifāķ ķılġan nerseñiz ( ) sizge ol izgüligiñizniñ ŝevābı kāmil 

106.12 (

birülür 

) daħı siz izgüligiñizniñ ŝevābı kimitilüv birlen žulm ķılınmış 

ız (bolmass ) 

ķalar şunda106.13 śada y faķįrlerge bolur ( ) ol faķįrler allahü teǾālā yolında 
ĥabs ķılındılar 

106.14 yaǾnį özlerini allahü teǾālānıñ yolında cihād ķıluvġa ĥabs ķıldılar 

( ) yirde 

106.15 seyr ķıluvġa küçleri yitmes bu ādemlerni śuffe ehli digenler yaǾnį muhācirlerden dört 

6.16 kölegesinde ŧurup ķtlarnı Ǿilm üyretüvge Ǿibādet ķıluvġa śarf ķılġandur hem her 

 Ǿasker birlen birge çıġalar iken bu āyetde işāret bar bütün vaķtni dįn ve 

 sebebli kesb itüvden Ǿāciz bolġan Ǿālemlerge śadaķa aluvnıñ düristligine 

yüz ķırķ śaĥābe mescid 

10  bütün va
bir resūl allah 

106.17 śoġışķa yibergen
Ǿilm üyretüv birlen 

106.18 meşġūl boluv

( ) bu 

106.19 özlerini allahü teǾālā yolında ĥabs itken faķįrlerni ĥāllerin bilmegen kişi ĥesāb ķılur 

( ) 

106.20 baylar diyü ( ) śadaķa śoravdan śaķlanuvları üçün ( ) ey 
muĥammed bu faķįrlerni 

106.21 Ǿalāmetleri birlen tanursun yaǾnį faķįrlik ve żaǾįflik Ǿalāmetleri ķıyāfetlerinden maǾlūm 

(  

106.22 ) ādemlerden yödetüp śadaķa śoramaslar ( ) ve izgülikden śarf 
ķılsañız 

106.23 ( ) bes düristlikde allahü teǾālā ol rf ķılġan nerseñizni 
bilgüçidür 

 izgülikden śa
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106.24 ecrin żāǿiǾ itmes * źikr ķılınaçaķ āyet ebū bekrü’s- śıdıķ ĥaķında indi ĥażret-i ebū bekr 

 dįnar allahü teǾālā yolında śarf itdi on miñ dinarnı kiçde ve on miñni kündizde 

 yine de on miñni aşikāre ve on miñni yaşrin (

ķırķ 

106.25 miñ

106.26 ) şunday ādemler 
māllarnı 

106.27 śarf ķılurlar ( ) kiçde ve kündizde ( ) yaşrinde ve aşikārede 

(  

106.28 ) bes ol ki  śarf ķıluvlaşilerge rableri ķaşında rı üçün ŝevābları bolur 

(  

106.29 ) ve daħı bu kişilerge ķorķu  yoķdur ( ) daħı bu kişiler 
ĥasretlenür de imesler 

 

 

107.1 ribānıñ ĥarāmlıġı hem Ǿaźābı ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

I / 107 

( ) 

107.2 şunday ādemler ribā aşarlar ( ) ķıyāmet küninde ķabrlerinden ķobķannıñ 
śoñında turmaslar 

107.3 ( ) meger tururla unday ādem turadur idi (r niteki ş ) 
ol ādemni 

107.4 şeyŧān śoġar boldı yaǾnį ķıyāmet küninde ķabrlerinden ķaġılġan ādem kibi tururlar 

( ) 

107.5 dįvānelıķdan yaǾnį ādemler bir ādemniñ Ǿaķlına żarar kilse cin ķaġılġan ve şeyŧān 
śoķġan diyler ādemlerniñ 

107.6 zaǾmına bināen allahü teǾālā şulay taǾbįr itdi ( ) ribā aşavçılarġa bu ŧarįķ Ǿaźāb 

( ) 
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107.7 bunıñ sebeblidür düristlikde ribā aşavçılar eytdiler ( ) budur başķa 
tü  gildür ribā

107.8 śatuv ve aluv kibidür diyü yaǾnį bu Ǿaźāb ribā birlen beyǾni berāber kördükleri üçündür 

( ) 

107.9 daħı allahü teǾālā śatuv ve aluvnı ĥelāl itdi ( ) daħı ribānı ħarām itdi bu āyet 
beyǾ birlen 

107.10 ribā arasını ayuruv üçün sevķ ķılındıġından ribā birlen beyǾ arasını ayuruvda naśś bola 

nı ĥarām itüvde źāhir bola bu maķāmnıñ taĥķįķį beyǾ dip māl birlen mālnı 

e artıķlıķ maǾnāsında śatuv ve aluv fāǿide ve artıķlıķ üçün meşrūǾ boldı bes bu 

ekremniñ 

beyǾni ĥelāl 

107.11 itüp ribā
almaşduruvġa eytile ribā 

107.12 luġatd
ribā mücmel bola 

107.13 resūl 

“  

107.14  “ digen ĥadįŝi beyān bola bu altı nersede 
artuķlıķnıñ 

107.15 ribā boluvı ĥadįŝ birlen bilindi bu altı nerseden başķalarda ġına şübhe ķaldı bes bu altı 

ıñ ĥarām boluvınıñ Ǿalehsini oyladı Ǿaleh elbette cins birlen ķaderniñ bir boluvı bes 

107.17 nerselerde ribā ĥarām diyü ĥükm itemiz (

nersede 

107.16 ribān
bu bes Ǿaleh tapılġan 

) bes bir kişige 
rabbisinden ribānıñ ĥarām 

107.18 boluvı ĥaķında vaǾaź kilse ( ) bes bu kişi ribā aşavdan ŧıyılsa ( ) bes ol 
kişige 

107.19 ribā ĥarām bolmasdan burun alġan nersesi bolur yaǾnį ol kişiden ķaytarup alınmas 

(  

107.20 ) ve ol kişiniñ Ǿafvda işi allahü teǾālāgedür ( ) ve bir kişi ribā ĥarām 
bolġannıñ śoñında 

107.21 ribā aşavġa ĥelāl diyü kiri ķaytsa ( ) bes bu kişiler cehennem oŧınıñ 
r iyeleridü
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107.22 ( ) ol kişiler cehenn  ķaluvçılardur (em oŧında meñgü ) 
allahü teǾālā ribā sebebli 

ālnıñ bereketi107.23 m ni yiberir hem ribā ķatışķan mālnı helāk ķılur ( ) daħı 
śadaķalarnı artdurur 

107.24 yaǾnį śadaķa çıġarılġan mālnı artdurur ( ) ve allahü örmes 

(

 teǾālā dürist k

) her bir 

hem ribā a107.25 ribā aşav sebebli uluġ küfrān kıluvçını şav birlen günāhlı bolġan kişini 

( ) 

107.26 düristlikde şunday ādemler įmān kitürdiler ( ) daħı izgü işlerni ķıldılar 

(  

107.27 ) daħı namāznı ötediler ( ) daħı zekātnı birdiler ( ) ol 

üçün lġuçıdur (

ādemler 

107.28 rableri ķaşında ŝevābları bo ) daħı ol ki rķu 
yoķdur. 

şiler üzerine ķo

 

108.1 

I / 108 

 

  ) daħı ol ādemler ĥasretlenür de imesler benį ŝaķįfniñ ķureyşlerden benū 

muġayyire ķabįlesinde 

laça
ĥaķda 

allahü 

 źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi (

108.2   a ķları bolġan tölev vaǾdesi yitkeç alaçaķ mālnı da hem ribāsını da istegenler şol 

108.3   teǾālā ) ey anday įmān kitürgen 
emler āđ

108.4  ( ) allahdan ķorķıñız ( ) boruç 

ķalġanını 

tölegende ādemlerge şarŧ ķılınġan 
nerseden 
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108.5   ķoyıñız ( ) ribādan bolġuçıdur yaǾnį alaçaķ boruçıñıznı ġına alıñız ribāsını 
almañız 

(  

108.6    ) eger siz kāmil įmān birlen įmān kitirüvçi bolsañız ( ) bes eger bu 
emr 

108.7   ķılınġan nerseni (yaǾnį ribānı ķalduruvnı) ķılmasañız ( ) bes 

108.8   allahnıñ resūlinden bolġan ĥarbni (śoġışnı) biliñiz yaǾnį siz allahü teǾālā aşavdan ŧıyġan 

ıġa 

108.10 ķıyāmet küninde śoġışķa barurġa ķuralıñnı al diyü eytilmiş bolur iken bu āyet ingeç 

Ǿālā 

allahdan hem 

ribānı 

aluvıñız 

108.9   sebebli allahü teǾālāge hem resūl allahġa ķarşı śoġış ķıluv birlen ķāǿim bolasız şunıñ 
üçün de 

ribā aşavç

 
benū 

ŝaķįf allahü te

108.11 hem resūl allah birlen muĥārebe ķıla turġan bizniñ ķolımız yoķ didi ĥarb allahdan oŧ 
ĥarb 

resūlden ķılıç 

108.12 murād ( ) ve eger siz ribā aşavdan tevbe itseñiz ( ) bes 
sizge 

māllarıñıznıñ 

108.13 başları bolur yaǾnį birgeniñiz ķadarnı alursız ( ) bo erge boruçdan 
artuķn

ruçlı ādeml
ı 

108.14 istev birlen źulm ķılmassız ( ) hem boruç ķadarından kimitilüv birlen öziñiz 

sız 

de 

źulm ķılınmas
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108.15 ( ) ve eger boruçlı kişi faķįrlik ve aġırlıķ iyesi bolsa 

( ) bes 

108 alaçaġı ı kişiniñ baylıķ vaķtine ķadar mühlet birüv lāzımdur bu āyet 
hem 

ında indi çünki benū ŝaķįfler benū muġayyireden ribā aluvdan tevbe itkeç aśl 
dįnlerini bik 

108.18 ve ķorķutup śoradılar (

.16  bar kişilerge boruçl

benū ŝaķįf 

108.17 ĥaķ

aşıķdurup 

) daħı sizniñ boruçnı śadaķa ķıluvıñız 
sizniñ 

 izgü işdür yaǾnį boruçlı ādem faķįr bolup kitkende boruçından bütünley birüp Ǿafv itüv 
izgü 

108.20 işdür (

üçün 

108.19

) eger siz alaçaķnı kiçüvde bolġan izgülikni bilseñiz bu āyet 
boruçķa 

 ribā aluvnıñ ĥarāmlıġı ĥaķında hem boruçnı boruçlı ādem faķįr bolġanda 

a hem faķįr medyūnnıñ boruçından bizüv ve Ǿafv itüv ĥaķında 

108.21 birüvde

kiçiktürüvniñ tiyüşli 

108.22 boluvı ĥaķınd

( ) daħı 

şunday künden 

108.23 ķorķıñız ( ) ol künde allahü teǾālāge ķaytarılmış bolursız 

( ) 

108.24 munıñ śoñında her nefsge kāmil birilmiş bolur ( ) kesb ķılġan nersesiniñ cezāsı 

(  

108.25 ) daħı her nefs izgülikni kimitüv yā ki yavızlıķnı artduruv birlen žulm 
kılınmış 

bolmaslar 
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108.26 ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) her 
ķayçan 

ız baǾżıñızġa boruçķa birüv birlen muǾāmele ķılışsañız (108.27 baǾżıñ ) maǾlūm 

108.28 ķadar (

bolġan müddetge 

) bes ol boruçnı yazıñız bu āyetniñ žāhiri her bir dįni şāmil baǾżılar 

ler 
selem 

i 

/ 109 

09.1 śatuvçıña boruç boluv üzerine śatuv şerįǾatde muǾteber bolġan şarŧlar birlen śatılmış 
nerse 

108.29 selem murād digenler allahü teǾālā ribānı ĥarām itdi de selemni mübāĥ itdi digen

diyü bir şeyn

 

I 

 

1

“  

109.2   “ bola ŝemen “  “ bola śatuvçı “  “ bola śatup aluvçı 

“  “ 

bola 

109.3 ( ) daħı sizniñ arañızda yazuvçı yazsun ( ) toġrılıķ birlen 
yaǾnį 

dem Ǿadālet birlen muttaśıf bolġan kişi bolurġa  kirek artdurmay kimitmey yazsun 
üçün 

yazuvçı 

109.4 ā

( ) 

5 109.  ) daħı yazuvçı ādem yazuvdan baş tartmasun ( ) allahü teǾālā 
üyretken 

revişçe 
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109.6 ( ) yazsun ( ) daħı şunday kişi yazsun yaǾnį taǾbįr itsün ( ) 
ol kişi 

109.7 üzerinde idi ĥaķķ yaǾnį boruç yaǾnį boruç iyesi kişi yazsun yazuvçı kişi gerçi muǾāmele 

ķıluvçı 

109.8 müteǾāķķıdandan başķa üçünçi kişi bolsa da yazuv ve Ǿibāret iyesi boruçlı ādem bolurġa 
kirek 

(  

109.9  ) daħı yazuvçı kişi yā ki Ǿibāret iyesi kişi rabbisinden ķorķsun 

( ) 

ĥaķda 

109.10 hiç nerseni kimitmesün ( ) bes eger bolsa ( ) anıñ üzerinde ĥaķķ 
bolġan 

kişi 

109.11 yaǾnį medyūn ( ) żaǾįf Ǿaķllı ( ) yeise żaǾįf bolsa yaǾnį śabį yā ki artuķ 
ķart 

109.12 bolsa ( ) yeise ĥaķķ anıñ üzerinde bolġan medyūn yazuvġa küçi 
yitmes 

bolsa 

109.13 ( ) bes ol medyūn velįsi yazsun toġrılıķ birlen 

(  

109.14  ) ve dįn üzerine irleriñizden şehādet bire turġan iki şāhid isteñiz 

( ) 

109.15 bes eger iki şāhid irler bolmasalar ( ) bes bir ir iki ħatun şehādet birsünler 

109.16 ( ) şāhidlerden siz rāżī bolġan kişilerden yaǾnį Ǿadāletleri maǾlūm 
bolġan 

109.17 āđemlerden allahü teǾālā dįn Ǿaķdini yazuv birlen emr bolġan kibi dįn Ǿaķdine şāhid 
ķoyuv 
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birlen de emr 

109.18 ķıldı śoñra şāhidni ikige böldi birisi şol şāhid iki ir bolurġa kirek ikinçisi şol iki ir 

109.19 bolmaġanda berāber iki ħatun bolurġa kirek didi ve iki ħatunnı şehādetde berāber ornına 

109.20 iki ħatunnıñ yoldaşı berāber bolsa mundan bilindi ki ir bolmaġanda iki ħatunnıñ 
şehādetde 

109.21 turmavları bes faķaŧ dört ħatunnıñ şehādeti iki ir şehādeti ornına turmay meger irler 
y 

109.22 ħatunnıñ şehādeti yite meŝelā bākirelik bala toġduruv ħatunlarda bolġan Ǿaybler kibi 

şķa 

109.23 nerselerde bir ir birlen bolġanda iki ħatunnıñ şehādeti maķbūl ammā zināda dört irniñ 

109.25 āzādlıķ ve bāliġlikni de iŝbāt mümkin çünki recl diyü belāġatke irişken irge eytile 

ĥesāb 

itdi 

berāber ornına 

kirişme

turġan işde bir 

ķıśāślardan ĥadlerden ba

şehādeti 

109.24 kirek yine de bu āyetden şehādetde islām ve Ǿadālet şarŧ boluv bilindi hem āyetden 
şehādet 

lafžınıñ hem 

“  “niñ 

10 āfesind9.26 iż en āzādlıķnı iŝbāt mümkin ( ) yaǾnį şehādetde iki ħatunnı bir ir 

maķāmına 

109.27 turġuzuldı iki ħatunnıñ birisiniñ şehādetini unutmaķlıġı üçün 

( ) bes 

u
109.28 şehādetni unutķan bir ħatunġa ikinçi ħatun isine töşirir yaǾnį bir ħatun şehādetni 

nutķanda 

I / 110 

iķinçisi 
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110.1 isine tüşürsün üçün ( ) daħı şāhidler şehādetni ötevden baş ŧartmaslar 

110.2 ( ) her ķayçan şehādetni ötev üçün çaķırılmış bolsalar 

( ) 

110.3 d ç birlen muǾāmele ķ vçılar boruçnı yazuvıñızdan yalķavlıķ ķılmañız aħı ey boru ılu

110.4 ( ) kirek ol boruç kiçkine (az) bolsun ve kirek uluġ (köp bolsun 

110.5 ( ) boruçlı ādem iķrār ķılġan vaķtniñ yitüvine ķadar ( ) 
uçnı 

azuvıñı

sizniñ bor

110.6 y z allahü teǾālā ĥużūrında Ǿadāletlirekdür yaǾnį toġrı işdür ( ) daħ
ge 

ı 
güvāhlıķnı ötev

110.7 yardem birüvçirekdür ( ) daħı şāhid hem ĥākim daħı ün şik 
ķılmassızlıķġa 

 ĥaķķ iyesi üç

110.8 yaķınraķdur ( ) me yazmassız (ger boruçnı ) meger ol 
muǾāmeleniñ ĥāżir bolġan 

aķti110.9 ticāret boluvı v nde ( ) ol ticāretni yaǾnį ķoldan 
ķolġa 

 arañızda idāre ķılursız 

110.10 birip sevdā ķılursız ( ) bes sizniñ üzeriñizge günāh yoķdur 

( ) ol ĥāżir 

ızda yaǾnį śatıl
ķabż ķılsalar bu Ǿaķdde 
110.12 bolġan ticāretni yazmavıñ mış nerse birlen ŝemen şol Ǿaķd meclisinde 

110.13 bolġan ĥaķnı yazuv ĥācet tügil ( ) daħı şāhid turġuzıñız her ķayçan 
śatuv ve aluv 

110.14 itseñiz çünki şāhid torġuzuv nizāǾnı yiberir ( ) daħı boruç birlen 
muǾāmele 

110.15 ķıluvçılarġa yazuvçı hem şāhid žarar itmes kilmev birlen yā ki yazuvnı yā ki güvāhlıķnı 
özgertüv birlen 
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110.16 ( ) ve eger żarar itüvni ķılsañız ( ) bes düristlikde żarar itüv 
allahü teǾālānıñ 

110.17 ŧāǾatinden çıġuvdur sizge ĥaķķ tügildür ( ) muħālefet ķıluvda allahü teǾālādan 

ķorķıñız ( ) 

110.18 daħı allahü teǾālā fāǿideli ĥükmlerni üyretür sizge ( ) ve allahü teǾālā 
her nerseni bilgüçidür 

110.19 ( ) ve eger siz boruç birlen muǾāmele ķıluvçılar seferde bolsañız 

( ) daħı 

110.20 yazuvçını tapmasañız yā ki kāġıd ve ķara tapmasañız ( ) bes sizge vācib 
bolur alınmış 

110.21 rehn yaǾnį dįn berāberinde bir nerseni rehnge ķoyarsız yaǾnį yazuvçı bolġanda uşançalıķ 
üçün dįnni yazuv 

110.22 tiyüş eger yazuvçı bolmasa dįn berāberinde bir nerseni rehn ķoyarsız 

( ) bes eger 

110.23 dįn birlen muǾāmelede baǾžıñızġa emįn bolsa yaǾnį uşansa yaǾnį boruçķa śatuvçı 
boruçķa aluvçıġa 

110.24 uşansa ( ) bes şol kişi ötesün ( ) emįn ķılındı yaǾnį medyūn birsün 

( ) 

110.25 emānetni yaǾnį boruçını ( ) daħı boruçını ötevde rabbisi bolġan allahü 
teǾālādan ķorķsun 

110.26 ( ) daħı ey şāhidler güvāhlıķnı yaşirmeñiz ( ) ve kimdür 
güvāhlıķnı yaşirse 

110.27 ( ) bes düristlikde ol güvāhlıķnı yaşirüvçi kişiniñ köñli günāhlı boluvçıdur 
yaşirmek 

110.28 köñilde bolġan śıfat bolġanlıġı üçün günāhnı köñilge isnād ķılındı ( ) 
ve allahü teǾālā 
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110.29 sizniñ işlegen nerseleriñizni bilgüçidür ( ) allahü teǾālā 
üçün mülkdür köklerde 

110.30 ve yirlerde bolġan nerseler ( ) ve eger köñilleriñizde bolġan 
nerseñizni žāhir ķılsañız 

 

I / 111 

 

111.1 ( ) yeise yaşirseñiz ( ) ol nerse birlen ĥesāb ķılur allahü teǾālā sizni 

(  

111.2 ) bes tilegen kişisini yarlıķar allahü teǾālā ( ) ve tilegen kişisini 
Ǿaźāb ķılur allahü teǾālā 

111.3 ( ) ve allahü teǾālā her nerse üzerine küçi yitküçidür bu āyetde nefsde 
bolġan nerseden 

111.4 nefsniñ iǾtiķād ķılup ve ķılurġa ķaśd ķılġan günāhları murād yā ki küfr ħaŧırası murād-ı 
mücerred 

111.5 nefsge ħuŧūr ķılġan nerse murād tügil ĥāśıl-ı kelām küfrini Ǿazm ķıluv küfr ķaśddan 
başķa ġına günāhnıñ 

111.6 köñilge ħuŧūr ķıluvı Ǿafv şunıñ üçün de resūl ekrem 

“  

111.7  “ digen yaǾnį allahü teǾālā ümmetimniñ köñillerine tüşken nerselerinden Ǿafv 
ķıldı köñilge tüşken 

111.8 nerselerini ķılmaġan müddetde yā ki köñilge tüşken nerseleri birlen söyleşmegenlikleri 

müddetde ( ) 

111.9 resūl (muĥammed Ǿaleyhi’s-selām) įmān kitürdi ( ) özine 
rabbisinden indürilgen nersege 

111.10 ( ) daħı müǿminler įmān kitürdi ( ) resūl birlen müǿminlerden her birisi 

įmān kitürdi (  
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111.11 ) allahü teǾālāge hem allahü teǾālānıñ feriştelerine ( ) daħı allahü 
teǾālānıñ kitāblarına hem 

111.12 allahü teǾālānıñ resūllerine ( ) eytkenleri ĥālde įmān kitürdiler 
įmān kitürüvde 

111.13 allahü teǾālānıñ resūllerinden hiç birisiniñ arasını ayurmamız dip yaǾnį birisine įmān 
kitürüp ikinçisini 

111.14 inkār itmemiz belki küllisine berāber įmān kitürdiler ( ) daħı įmān 
kitürgen ādemler 

111.15 eytdiler emriñni ķabūl itdük ve emriñe boy śuñduķ diyü ( ) ey rabbimiz 
günāhlarımıznı yarlıķavıñnı 

111.16 śoraymız ( ) daħı ölgenniñ śoñında ķaytuv siniñ sarıdur ( ) 
allahü teǾālā 

111.17 hiçbir nefsni küçlemes ( ) meger ŧāķati śıydurġan ķadar birlen gine küçler 

( ) nefsniñ 

111.18 fāǿidesinedür izgülikden kesb ķılġan nersesi ( ) daħı nefsniñ 
žararınadur 

111.19 yavızlıķdan kesb ķılġan nersesi ( ) ey rabbimiz bizni Ǿaźāb birlen tutma 

( ) 

111.20 eger unutsaķ yā ki ħaŧā ķılsaķ yaǾnį śevāb bolġan işni unutup yā ki ħaŧālıķ birlen 
ķaldursaķ 

111.21 bu āyetni resūl ekremniñ “  “ digen ĥadįŝi 
ķuvvetli yaǾnį ümmetimden 

111.22 ħaŧālıķ unutuv hem irksizlev birlen ķılġan nerseniñ günāhsı köterildi 

( ) ey rabbimiz 

111.23 bizniñ üzerimizge aġırlıķlarnı yüklemegey idiñ ( ) niteki 
bizden burun ümmetlerge 

111.24 ol aġırlıķlarnı yüklemediñ sin benū isrāǿįlge allahü teǾālā köp aġır işler birlen ķoşķan 
meŝelā tevbede ķatl-i nefs-i 
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111.25 necāset tiygen ornını kisüv tevlikde illi namāz zekātda mālnıñ dörtden birini birüv 

kibiler (  

111.26 ) ey rabbimiz bizge yüklemegey idiñ ( ) bizniñ üçün ŧāķat bolmaġan 
nerseni yaǾnį 

111.27 ādemniñ ŧāķati yitmeslik işlerni ( ) daħı bizlerden günāhlarımıznı kiçkey idiñ 

( ) 

111.28 daħı bizlerniñ günāhlarımıznı ve Ǿayblerimizni ürtkey idiñ ( ) daħı bizge 

raĥmet ķılġay idiñ (  

 

I / 112 

 

112.1 ) sin bizniñ ħocamızsıñ ( ) bes bizge yardem birgey idiñ 

( ) 

112.2 kāfirler ķavmi üzerine ġālib boluvġa * baķara sūresiniñ āħirinde bolġan iki āyetni oķuv 
ĥaķında 

111.3 kilgen ĥadįŝ-i śaĥįĥler: mesǾūd oġlı ĥażret-i Ǿabdu’l-lah resūl allahdan köçire resūl allah 

112.4 eytdidi “  “ diyü yaǾnį bir kişi bir kiçde 
baķara sūresiniñ 

112.5 āħirinden iki āyetni oķusa ol kişige bu iki āyet kifāye ķılur maǾnāsında yine de mesǾūd 
oġlı 

112.6 ĥażret-i Ǿabdu’l-lahdan köçirile resūl allah eytdi dey 

“  

112.7  “ diyü maǾnāsı allahü 
teǾālā 

112.8 baķara sūresiñiñ āħirinde bolġan iki āyetni cennet ħazįnelerinden indürdi ħalķnı 
yaratmasdan iki 

112.9 miñ yıl burun bu iki āyetni ķudret ķolı birlen allahü teǾālā yazdı kimde kim yassıǾ 
śoñında bu iki āyetni 
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112.10 oķusa ol kişige kifāye ķılur kiç oyaġ turuvdan muñsız bolur maǾnāsında yine de mesǾūd 
oġlı ĥażret-i 

112.11 Ǿabdu’l-lahdan köçirile ĥażret-i Ǿabdu’l-lah eyte resūl allah eytdi dey 

“  

112.12  “ diyü maǾnāsı miñe Ǿarş ħazįnesinden baķara sūresiniñ 
āħiriniñ ħātimesi 

112.13 birildi minden burun peyġamberlerge bunı birilmedi maǾnāsında yine de mesǾūd oġlı 
ĥażret-i Ǿabdu’l-lahdan 

112.14 köçirile ĥażret-i Ǿabdu’l-lah eyte resūl allah eytdi dey 

“  

112.15  “ diyü maǾnāsı allahü teǾālā baķara 
sūresini 

112.16 iki āyet birlen tamām ķıldı bu iki āyetni miñe Ǿarş astında bolġan ħazįnesinden birdi bes 
bu iki 

112.17 āyetni öziñizde üyreniñiz hem ħatunlarıñızġa da üyretiñiz bes düristlikde bu iki āyet 
śalavatdur hem ķırāǿatdur 

112.18 hem duǿādur maǿnāsında yine de mesǾūd oġlı ĥażret-i Ǿabdu’l-lahdan köçirildi ĥażret-i 
Ǿabdu’l-lah eyte resūl allah 

112.19 eytdi dey “  “ diyü maǾnāsı baķara 

112.20 sūresiniñ āħiri bolġan iki āyetni yaǾnį āmeneǾr-resūlüni bir yurŧda üçer mertebe oķulsa 
ol yurŧķa 

112.21 şeyŧān yaķın bolmas maǾnāsında bu ĥadįŝlerge ķaraġanda āmenü’r-resūlini yassıǾ 
śoñında oķuv bik tiyüş 

112.22 bola baķara sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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I / 112 DEVAMI  

 

112.23 3nçi sūre * āl-i Ǿimrān śūresi medįnede ingen iki yüz āyet* 

112.24 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raħįm 

112.25 ( ) bu sözinden murād bolġan maǾnāsını allahü teǾālā özi bilür ( ) her bir 

körkem śıfatnı cıyġan 

112.26 źāt ( ) maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķ meger her bir körkem śıfatnı cıyġan allahü 

teǾālā gine ( ) ol 

112.27 allahü teǾālā hemįşe tirükdür hem dāǿimā ħalķ tedbįri birlen ķāǿim bolġuçıdur resūl 

ekrem eyte allahü teǾālānıñ 

112.28 uluġ bolġan ismi üç sūrede diyü birisi baķara sūresinde “ ” 

ikinçisi āl-i Ǿimrān 

112.29 sūresinde “  “ üçinçisi ŧaha sūresinde 

“  “ (  

 

I / 113 

 

113.1 ) ey muĥammed (aleyhi’s-selām) siñe allah (teǾālā) kitābnı (ķurānnı) 

ĥaķlıķ birlen indürdi (  

113.2 ) ol kitāb öziniñ aldında (burun) indürgen kitāblarnı rastlavçı bolġan ĥālde 

113.3 ( ) daħı ķurān indürmesden burun ol allahü teǾālā 
tevrātnı hem incįlni 

113.4 indürdi ( ) bu kitāblar ādemlerni azġunlıķdan toġrılıķġa köndürgüçi 
bolġanları ĥālde 
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113.5 ( ) daħı ĥaķķ birlen bāŧıl arasını ayırġuçı bolġan kitāblar indürdi 
furķandan 

113.6 kütbü’l-hiyyeniñ cinsi murād ( ) düristlikde şunday ādemler 

( ) allahü teǾālānıñ 

113.7 āyetlerini inkār itdiler ( ) allahü teǾālānıñ indürgen āyetlerini inkār itken 
kişilerge 

113.8 inkār itüvleri sebebli ķaŧı Ǿaźāb bolur ( ) ve allahü teǾālā küçlidür Ǿaźāb 
ķıluvdan anı hiç kim 

113.9 ŧıya almas ( ) günāh ķılġan kişige ķaŧı Ǿaźāb iyesidür ( ) düristlikde allahü 

teǾālā (  

113.10 ) ol allahü teǾālā üzerine hiç nerse yaşrin bolmas ( ) yirde 
hem kökde 

113.11 ( ) ol allahü teǾālā şunday allahdur ( ) sizni 
analarıñıznıñ 

113.12 bala ķapçaķlarında niçük tilese şulay śūretler yaǾnį türli śūretler birlen śūretler ķayusını 
ir ve ķayusını 

113.13 ħatun ve ķayusını aķ ve ķayusını ķara itüp ( ) maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķdur 
meger ol  allahü teǾālā ginedür 

113.14 ( ) ol allahü teǾālā her işde küçlidür ve ĥikmet iyesidür. allahü teǾālā 
muĥkem birlen müteşābihniñ 

113.15 ĥükmlerini beyān ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) 
ol allahü teǾālā 

113.16 şunday allahdur ey muĥammed siñe ķurānnı indürdi ( ) ol ķurān 
cümlesinden bardur 

113.17 delāletleri žāhir bolup Ǿibāretleri muĥkem bolġan āyetler ( ) delāletleri 
žāhir bolup 
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113.18 Ǿibāretleri muĥkem bolġan āyetler ķurānnıñ aślıdur ( ) daħı ķurān 
cümlesinden ikinçi 

113.19 āyetler bardur murādları žāhir bolmaġan türli maǾnānı iĥtimāl tutķan āyetler. bu āyetniñ 
nuzūline 

113.20 sebeb şol allahü teǾālānıñ “  “ digen sözi ingeç yehūdler “ebced” ĥarfleri birle 
maǾnā birdiler “elif” 

113.21 den bir murād “lām” dan utuz murād “mįm”den ķırķ murād bes ümmetü’l-muĥammed 
“Ǿaleyhi’s-selām”nıñ beķāǿ müddeti yitmiş bir yıl 

113.22 ķalġan andan śoñ biteçek bes niçük biz bu dįnge iyereyik didiler resūl ekrem 
yehūdlerniñ bu sözinden 

113.23 küldi bes yehūdler mundan başķa da munday söz bar mı didiler resūl ekrem “  “ 
bar didi yehūdler 

113.24 busı köprek yüzde yitmiş bir bola didiler yine de yehūdler mundan başķa da munday söz 
bar mı didiler 

113.25 resūl ekrem “  “ bar didi bes yehūdler bizge işni şübheli ķıldıñ biz ķayusı birlen 
Ǿamel iteyik didiler 

113.26 şundan śoñ allahü teǾālā bu āyetni indürdi ( ) bes  ammā  anday ādemler 

( ) alarnıñ 

113.27 köñillerinde ĥaķdan avışuv bardur ( ) bes anday ādemler ķurāndan 
müteşābih bolġanına 

113.28 iyerirler muĥkem bolġanı birlen Ǿamel ķılmaslar ( ) ādemlerni dįnlerinden 
fitnelendürüvni ve azdıruvnı  

113.29 istev üçün ( ) daħı ķurānnıñ müteşābih bolġannıñ teǿvįlni istev üçün 

(  

 

I / 114 
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114.1 )(2) ve ĥālbūkim ķurānnıñ müteşābih bolġanınıñ teǿvįlini bilmes meger allahü 

teǾālā gine bilür ( ) 

114.2 Ǿilmde kāmil ve ŝābit bolġan ādemler ( ) eytürler ( ) ķurāndan müteşābih 
bolġanına įmān kitürdük 

114.3 ( ) ĥükm birlen müteşābihden her birisi rabbimiz ķaşından indürülmişdür 

(  

114.4 ) daħı vaǾažlenmes meger Ǿaķl iyileri gine vaǾažlenür 

( ) daħı Ǿilmde 

114.5 kāmil ve ŝābit bolġan ādemler eytürler ey rabbimiz köñillerimizni ĥaķķ yoldan 
avışdurmaġay 

114.6 idiñ ( ) köñilllerimizni ĥaķķ yolġa köndürgeniñ śoñında ( ) daħı 
bizge hibe ķılġay 

114.7 idiñ ( ) öz ĥużūrıñdan ( ) raĥmetni ( ) düristlikde sin 
hibe ķıluvçı 

114.8 sin eger eytseñ bu āyet ķurānnıñ baǾżısınıñ muĥkem bolup baǾżısınıñ müteşābih 

boluvına delālet ķıla “  

114.9  “ āyeti, ķurānnıñ küllisiniñ muĥkem boluvına delālet ķıla 

“  

114.10 “ āyeti ķurānnıñ küllisiniñ müteşābih boluvına delālet ķıla bes bu 
āyetler arasını niçük 

114.11 taŧbįķ ķılına diyü cevābda eytürmiz aĥkamet āyetiniñ maǾnāsı ķurānnıñ āyetleri 
maǾnāsınıñ bozuķlıġından 

114.12 lafžlarınıñ żaǾįfliginden muĥkem ķılındı maǾnāsında “  “niñ maǾnāsı 
maǾnāsınıñ düristliginde 

114.13 lafžınıñ körkemliginde baǾżısı baǾżısına oħşaşı maǾnāsında muĥkem birlen 
müteşābihniñ maǾnāsında türliçe söylegenler 
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114.14 likin biz birer maǾnāsını źikr birlen  kifāyelenemiz muĥkem şol andan murād bolġan 
nerse maǾlūm bolur müteşābih 

114.15 şol anı bilüvge ŧarįķ bolmas maķtaǾāt ķurāniyeden müteşābih bolġan nerseler yigirmi 
tuķız aǾrāf sūresinde 

114.16 ( ) raǾd sūresinde ( ) meryem sūresinde ( ) neml sūresinde 

( ) bişinçi  

114.17 ( ) altınçısı ( ) yidinçisi( ) sigizinçisi ( ) toķızınçısı ( ) 

onunçısı ( ) 

114.18 şuǾrāǿ birlen ķıśaś sūresinde iki ( ) daħı yūnus hūd yūsuf ibrāhįm ĥicr sūrelerinde 
biş 

114.19 ( ) daħı baķara āl-i Ǿimrān Ǿankebūt rūm loķmān secde sūrelerinde altı ( ) 
daħı müǿmin 

114.20 secde ŝāniye zuħruf duħān cāŝiye aĥķāf sūrelerinde altı ( )  ammā  müteşābihātdan 
śıfat āyetleri 

114.21 “ ” “ “ hem “  “ ve bunıñ 
kibilerdür müteķaddimūn 

114.22 müteşābihātke įmān kitürüp maǾnāsını bilüvni allahü teǾālāge tapşırġanlar  ammā  
müteǿaħħirūn her ķayusını teǿvįl 

114.23 ķılġanlar ( ) ey rabbimiz düristlikde sin ādemlerni cıyġuçısun 

( ) 

114.24 şunday künniñ ĥesābı üçün ol künde şik yoķdur ( ) düristlikde allahü 
teǾālā 

114.25 vaǾdelerge ħilāflıķ ķılmas  ammā  fāsıķlarġa ķılġan vaǾad Ǿadem Ǿafv birlen meşrūŧ 
niteki tevbe ķılmav 

114.26 birlen meşrūŧ idi ( ) düristlikde şunday ādemler kāfir boldılar 

( ) 
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114.27 kāfir bolġan ādemlerden yibermes ( ) mālları daħı balaları yibermes 

( ) allahü 

114.28 teǾālānıñ Ǿaźābından ( ) hiç nerseni ( ) daħı bu kāfir bolġan ādemler 

( ) alardür 

114.29 tamuġnıñ oŧunları ( ) ĥaķnı yalġanġa śayuvda bu kāfirlerniñ Ǿādeti 
firǾavun ķavminiñ Ǿādeti 

114.30 2) baǾżılar ge ķoşup oķuġanlar ol çaķda ķurāndaġı sözlerden maǾnāları 
bilinmey turġan sözler bulmay iki 

114.31 çın Ǿālimler her birisinde  bile dimek bola.ş. ĥ. 

 

I / 115 

 

115.1 kibidür ( ) daħı firǾavun ķavminden burun bolġan ādemlerniñ Ǿādetleri 

kibidür ( ) 

115.2 alarnıñ Ǿādetleri şol boldı bizniñ āyetlerimizni yalġanġa śaydılar ( ) 
bes allahü teǾālā 

115.3 alarnı günāhları sebebli Ǿaźāb birlen tutdı ( ) ve allahü teǾālā Ǿaźābı ķaŧı 
bolġuçıdur 

115.4 ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) kāfir bolġan ādemlerge eyt yaǾnį 

mekke müşriklerine ( ) bedr śoġışında 

115.5 elbette ciñilmiş bolursız ( ) daħı ķıyāmet küninde cehennem śarı 
barurġa ķabrleriñizden ķobarılmış 

115.6 bolursız ( )  ve ni yavız boldı ol cehennem bolġan töşek yā ki müşriklerniñ 
özleri 

üçün 



  363

115.7 ĥāżırlegen nerseleri ( ) taĥķįķ ey ķureyşler sizniñ üçün boldı ( ) Ǿalāmet ve 
Ǿibret 

115.8 ( ) bedr śoġışında śoġışur üçün ķara ķarşu yolıķġan iki fırķada 

( ) 

115.9 iki fırķanıñ birisi allahü teǾālā yolında śoġış ķılur murād resūl allah hem aśĥāb-ı kirām 

( ) 

115.10 ve ikinçi fırķa kāfirlerdür ( ) kāfirler müselmānlarnı köz 
körüvinde özleri ķadar 

115.11 iki ülüş körürler vāķıǾada müşrikler bir miñ ķadar bolġanlar müǿminler üç yüzde on  üç 
gine bolġan 

115.12 ( ) ve allahü teǾālā öziniñ yardem birüvi birlen ķuvvetli ķılur ( ) 
tilegen kişilerin 

115.13 ( ) düristlikde az ħalķnı müşrikler közine köp itüp kürsetüvde bolġuçıdur 

(  

115.14 ) köz iyelerine Ǿibret yaǾnį körgen kişilerge yā ki fikr ve baśįret iyelerine 

( ) 

115.15 ādemlerge ziynetli ķılındı ( ) nefs arzu ķılġan nerselerni süyüv 

( ) 

115.16 nefs arzu ķılġan nerseler ħatunlardan ve balalardan bolġuçı ( ) daħı 
cıyılġan köp 

115.17 mallardan bolġuçı ( ) altundan ve kümişden ( ) daħı 
mātūr Ǿalāmetler 

115.18 birlen Ǿalāmetlengen aŧdan bolġuçı ( ) daħı dört ayaķlı ĥayvānlardan bolġuçı teve 
śıġır 
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115.19 śarıķ keçe kibiler ( ) daħı iginlerden bolġuçı ( ) bu źikr 
ķılınġan nerseler 

115.20 dünyā tirükliginde fāǿidelene turġan nerselerdür ( ) ve allahü teǾālānıñ 

ĥużūrındadur ( ) 

115.21 ķaytaçaķ orunnıñ körkemi yaǾnį cennet  ( ) eyt sin ey 
muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) min 

115.22 sizge źikr ķılınġan nefsleriñiz tilegen nerseden de izgürek bolġan nerse birlen ħaber 

bireym mi ( ) 

115.23 şunday ādemler üçün bolġuçıdur ( ) ol ādemler şirkden ķorķdılar ve śaķlandılar 

( ) 

115.24 rableri ķaşında bolġuçıdur ( ) baķçaler ( ) ol baķçalerniñ astından yılġalar aġar  

115.25 ( ) ol baķçalarda meñgü ķalġanları ĥālde ( ) daħı ĥayż-ı nifās 
kibi şeylerden 

115.26 pāk ķılınmış ħatunlar bolġuçıdur ( ) daħı allahü teǾālādan köp rıżālıķlar 
bolġuçıdur 

115.27 ( ) ve allahü teǾālā bendelerni Ǿamelleri birlen bilgüçidür her 
ķayusına münāsib cezālerni 

115.28 birür ( ) şunday ādemlerdür ol müttaķįler eytürler ( ) ey 
rabbimiz düristlikde 

 

I / 116 

 

116.1 biz įmān kitürdük ( ) bes bizniñ günāhlarımıznı yarlıķaġay idiñ 

( ) 
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116.2 daħı bizni oŧ Ǿaźabından śaķlaġay idiñ ( ) Ǿibādet aġırlıķlarunda 
śabr 

116.3 ķıluvçılardur alar hem įmānlarında rast bolġuçılardur alar ( ) daħı 
allahü teǾālāge 

116.4 boy śunuvçılardur hem allahü teǾālā yolında māllarnı śarf ķıluvçılardur 

(  

116.5 daħı siĥr vaķtlarında günāhlarından yarlıķavnı istevçilerdür ( ) allahü teǾālā 
güvāhlıķ birdi 

116.6 yaǾnį delįler ve āyetler birlen öziniñ birligini beyān ķıldı allahü teǾālā ( ) 
düristlikde iş 

116.7 bolaydır hiçbir maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķ meger allahü teǾālā ginedür ( ) daħı 
ferişteler güvāhlıķ birdiler 

116.8 yaǾnį allahü teǾālānıñ birligi birlen iķrār ķıldılar ( ) daħı Ǿilm iyeleri 
güvāhlıķ birdiler 

116.9 yaǾnį allahü teǾālānıñ birligine įmān kitürdiler ( ) toġrılıķ birlen turġuçı 
bolġan ĥālde  

116.10 allahü teǾālā güvāhlıķ birdi ( ) maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķ meger allahü teǾālā gine 

( ) mülkinde 

116.11 ġālibdür ve işinde ĥikmet iyesidür ( ) düristlikde allahü teǾālā 
ķaşında maķbūl dįn, islāmdur 

116.12 yaǾnį islām dįnidür ( ) şunday ādemler iħtilāf ķılmadı islām dįni 

ĥaķında (  

116.13 ) ol ādemlerge kitāb birildi yaǾnį yehūdler ve naśārālar ( ) meger iħtilāf 

ķıldı (  



  366

116.14 ) alarġa islām dįniniñ ĥaķlıġını bilüv kilgenniñ śoñında ( ) 
aralarında ĥased 

116.15 kıluv üçün iħtilāf ķıldı ( ) ve kimdür allahü teǾālānıñ āyetlerini 

inkār ķılsa (  

116.16 ) bes düristlikde allahü teǾālā tiz ĥesāb ķıluvçıdur ( ) bes 
eger dįn ĥaķında 

116.17 siniñ birlen ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) müşrikler ķıçķuruşsalar ( ) bes eyt sin 

( ) ħāliś 

116.18 allahü teǾālā üçün nefsimni boy śunuvçı itdim  ( ) daħı miñe iyergen ādemler 
ħāliś allahü teǾālāge 

116.19 boy śundılar ( ) daħı ey muĥammed eyt sin şunday ādemlerge ( ) 
ol ādemlerge 

116.20 kitāb birildi ( ) daħı oķuv yazuv bilmey turġan mekke müşriklerine eyt 

( ) eyā delįlni 

116.21 ravşān ķılġanım śoñında allahġa boy śundıñız mı yaǾnį müselmān boldıñız mı yā ki 
hemįşe küfriñizde ķaldıñız mı 

116.22 diyü ( ) bes eger müselmān bolsalar ( ) bes taĥķįķ azġunlıķdan 
ĥaķlıķġa könildiler 

116.23 ( ) ve eger müselmān boluvdan yüz döndürseler ( ) bes sin 
ĥasretlenme çünki 

116.24 barı siniñ üzeriñe dįnini irişdürüv gine vācibdür alarnıñ müselmān bolmavları siñe żarar 

birmey (  

116.25 ) ve allahü teǾālā bendelerni Ǿamelleri birlen bilgüçidür ( ) 
düristlikde şunday 
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116.26 ādemler inkār iterler ( ) allahü teǾālānıñ āyetlerini 

( ) daħı ĥaķdan başķa 

116.27 peyġamberlerni ötürürler ( ) daħı şunday ādemlerni ötürürler 

( ) ol ādemler 

116.28 toġrılıķ birlen buyururlar ( ) ādemlerden ( ) bes 
munday yavız ādemlerge 

 

I / 117 

 

117.1 rencitüvçi Ǿaźāb birlen süyünç (ħaber) bir ( ) bu ķabāĥat śıfatlı ādemler ( ) 
şunday ādemlerdür 

117.2 ( ) alarnıñ Ǿamelleri bāŧıl boldı ( ) dünyāda hem aħiretde 

( ) 

117.3 daħı bu ādemler üçün yardem birüvçilerden yoķdur yaǾnį Ǿaźāblarunı yiberüvde bularġa 

yardemçiler yoķdur (  

117.4 ) eyā ķaramaysun mı ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) ( ) şunday 

ādemlerge ( ) 

117.5 alarġa kitābdan ülüş birildi yaǾnį tevrātnı ( ) ol kitābdan ülüş 

117.6 birilgen ādemler (yehūdler) allahü teǾālānıñ kitābına ündelmiş bolurlar yaǾnį tevrātge 
ündelmiş 

117.7 bolurlar ( ) tevrāt ol yehūdler arasında ĥākim bolsun üçün resūl ekrem 
yehūdlerniñ 

117.8 medreselerine kirgeç Ǿömer oġlı nuǾaym zeyd oġlı ĥāriŝ resūl allahġa sin ķayu dįnde 
didiler resūl allah 
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117.9 ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām) dįninde didi bu ikisi ibrāhįm yehūdį bolġan didiler resūl 
ekrem 

117.10 tevrātke kiliñiz tevrāt sizniñ birlen bizniñ aramızda didi bu ikisi tevrāt birlen Ǿamelden 
hem yüz 

117.11 döndürdiler allahü teǾālā şol ħuśūśda źikr ķılınaçaķ āyetin indürdi ( ) 
munıñ śoñında 

117.12 yehūdlerden bir cemāǾat yaǾnį Ǿālimleri ve başları yüz döndürdi yaǾnį allahnıñ kitābı 
birlen Ǿamel ķıluvġa 

117.13 kilmedi ( ) ĥālbūkim ol yüz döndürgen cemāǾat hemįşe yüz 
döndürüvçilerdür yaǾnį 

117.14 alarnıñ Ǿādeti hemįşe yüz döndürüvdür ( ) yehūdlerden bu cemāǾatniñ kitāb 
allahdan yüz döndürüvi 

117.15 ( ) bunıñ sebeblidür düristlikde bu cemāǾat eytdiler ( ) bizni oŧ 
Ǿaźābı 

117.16 tutmas ( ) meger śanalmış az künler gine yaǾnį bizge yidi kün gine yā 
ki ķırķ 

117.17 kün gine Ǿaźāb bolur diyü ( ) daħı yehūdlerni ġurūrlandurdı dįnlerinde 
yaǾnį ümįdlendürdi 

117.18 ( ) iftirā ķılġan nerseleri yaǾnį allahü teǾālāge biz allahnıñ dostları bizni 
Ǿaźāb ķılmas 

117.19 meger andan mundan ġına Ǿaźāb ķılur dip yalġanlavları ( ) bes 
bu iftirā 

117.20 ķıluvçılarnıñ ĥāli niçük bolur biz alarnı şunday künde cıysaķ ( ) ol künniñ 
boluvında 

117.21 şik yoķdur ( ) her nefske kesb ķılġan Ǿameliniñ cezāsı birilmiş 
bolsa 

117.22 ( ) hem ol nefsler yavızlıķların artduruv ve izgüliklerin kimitüv birlen 
žulm ķılınmış 
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117.23 bolmaslar bu āyet delālet ķıladur müǿminniñ Ǿameli bāŧıl bolmavġa hem müǿminniñ 
tamuġda meñgü ķalmavına 

117.24 çünki įmān ve Ǿamelniñ cezāsını aluv elbette tamuġda vaķtda hem tamuġġa kirmesden 
burun da bolmay belki 

117.25 tamuġdan ķutulġaç bola ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) ey allah 

( ) ey mülkni 

117.26 mülklenüvçi yaǾnį mālikniñ mülkinde taśarruf ķıluvı kibi taśarruf ķıluvçı 

( ) 

117.27 ħalķıñdan tilegen kişige ħocalıķnı birürsiñ ( ) daħı ħalķıñdan 
tilegen kişiñden 

117.28 ħocalıķnı śorursıñ ( ) daħı tilegen kişiñni dünyāda ve aħiretde Ǿazįz ve 
ĥürmetli 

117.29 ķılursıñ ( ) ve tilegen kişiñni dünyāda ve aħiretde ħor ķılursıñ ( ) 
siniñ 

 

I / 118 

 

118.1 ķudretiñdedür izgülik * allahü teǾālānıñ ķudretinde izgülik bolġan kibi yavızlıķ da bar 
şulay 

bolsa da 

118.2 izgülikni gine źikr ķıldı çünki izgülik biǾź-źāt allahü teǾālānıñ tilegen nersesi  ammā  
yavızlıķ 

118.3 bi’l-Ǿarż gine tilegen nersesi çünki kül bolġan izgülikni içine almaġan cüzįǿ bolġan 
yavızlıķ 

yoķ 

118.4 yā ki ħayrnı gine źikr ķıluv kelām-ı  ħayrde bolġanlıķ üçün yā ki ħiŧābda edeb śaķlav 
üçün 

bolur 

118.5 ( ) düristlikde sin her nerse üzerine küçiñ yitküçidür 
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( ) 

118.6 kiçni kündizge kiritürsiñ sin yaǾnį kiçniñ sāǾatlerinden kimitürsiñ ve kündizniñ 
sāǾatlerin 

118.7 artdurursıñ ( ) kündizni kiçke kiritürsiñ sin  yaǾnį kündizniñ 
sāǾatlerinden 

118.8 kimitürsiñ ve kiçniñ sāǾatlerin artdurursıñ ( ) daħı tirükni ölükden 

çıġarursıñ 

118.9 yaǾnį cānlı nerselerni cānsız māddelerinden yā ki müǿminni kāfirden çıġarırsıñ 
(toġdurursıñ) 

(  

118.10  ) daħı ölükni tirükden çıġarursıñ yaǾnį nuŧfeni cānlı ādemden yā ki kāfirni 

müǿminden çıġarırsıñ 

118.11 (toġdurursıñ) ( ) daħı tilegen kişiñni ĥesābsız 
rızķlandurursız  

(  

118.12 ) müǿminler kāfirlerni vālįler ve dost ādemler itüp tutmasun 

( ) 

118.13 müǿminlerni baş ve dost itüp tutuvdan başķa allahü teǾālā müǿminlerni dostlıķ yā ki 
ķardeşlik 

üçün 

118.14 kāfirlerni müselmān bolmasdan burun velį ve dost tutuvdan nehy itdi ( ) 
ve 

kimdür bu 

118.15 işni ķılur yaǾnį kāfirlerni velį tutar ( ) bes ol kişi allahü teǾālānıñ 
dįninden 

hiç 
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118.16 nersede tügildür ( ) meger kāfirlerge žāhirā til birlen dostlıķnı 
bildürüv 

dürist bolur 

118.17 kāfirlerden ķorķuv vācib bolġan işde ķorķmaķlıķıñız vaķtinde niteki ĥażret-i Ǿįsā 

“  “ 

118.18 digen yaǾnį žāhirde ornada yür bāŧında çitde bol ( ) daħı allahü teǾālā 
sizni 

öziniñ 

118.19 źātından ķorķutur ( ) daħı allahü teǾālāgedür ķaytaçaķ orun ( ) eyt sin 
ey 

muĥammed 

118.20 (Ǿaleyhi’s-selām) müǿminlerge ( ) eger siz kökrekleriñizde bolġan 

nerseni yaşirseñiz ( ) 

118.21 yeise žāhir ķılsañız yaǾnį kāfirlerni dost tutsañız kirek žāhirde dost tutuvıñız kirek 
bāŧında gine 

118.22 dost tutuñız ( ) allahü teǾālā köñilleriñizde bolġan nerseni bilür 

( ) daħı allahü 

118.23 teǾālā köklerde bolġan nerselerni bilür ( ) daħı yirlerde bolġan nerselerni 
bilür 

(  

118.24  ) ve allahü teǾālā her bir nerse üzerine küçi yitküçidür bes eger allahü 
teǾālā 

ŧıyġan nerseden 

118.25 ŧıyılmasañız sizni Ǿaźāb ķılurġa da küçi yiter ( ) şol künni isiñe tüşür ey muĥammed 

(Ǿaleyhi’s-selām) 
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118.26 ( ) her bir nefs tapar ( ) izgülikden Ǿamel ķılġan nersesini 

( ) 

ĥāżır 

118.27 ķılınmış ( ) daħı yavızlıķdan Ǿamel ķılġan nersesini ĥāżır ķılınmış tapar 

( ) 

ĥālbūkim 

118.28 her nefs arzu ķılur ( ) eger özi birlen bu kün arasında bolsa idi 

( )bik 

 

I / 119 

 

119.1 yıraķ mesāfe diyü ( ) daħı allahü teǾālā sizni öziniñ źātından ķorķutur 

( ) 

119.2 ve allahü teǾālā bendelerge şefķat ķıluvçıdur yehūdler biz allahnıñ dostları digenniñ 
śoñında allahü teǾālā red ķılup 

119.3 źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 
eger siz bolsañız 

119.4 ( ) allahnı dost tutar bolsañız ( ) bes miñe iyeriñiz ( ) eger miñe 
iyerseñiz allahü 

119.5 teǾālā sizni dost kürür bes bir kişi allahġa muĥabbetni daǾvā ķılsa resūl allahġa muħālif 
bolsa bu kişi muĥabbetinde 

119.6 yalġançı bola ( ) daħı sizniñ günāhlarıñıznı yarlıķar ( ) 
ve allahü teǾālā ĥaķįķat 

119.7 muĥabbet tutķan kişilerniñ günāhsını yarlıķavçıdur ve añar şefķat ķıluvçıdur ( ) eyt 
sin ey muĥammed 
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119.8 muĥabbet daǾvāsında bolġan yehūdlerge ( ) allahġa hem resūl 

allahġa iŧāǾat ķılıñız ( ) 

119.9 bes eger iŧāǾatden yüz döndürseler ( ) bes düristlikde allahü teǾālā 

( ) kāfirlerni 

119.10 süymes ( ) düristlikde allahü teǾālā iħtiyār ķıldı ( ) ādem ve nūĥ 
(Ǿaleyhi’s-selām) nı 

119.11 ( ) daħı ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmnıñ balalarını yaǾnį ismāǾįl ve 
isĥāķ hem bularnıñ 

119.12 balalarını (Ǿahm) hem Ǿümrān balalarını yaǾnį mūsā ve hārūn Ǿaleyhi’s-selāmnı 

( ) bütün şol zamānnıñ 

119.13 bar bolġan kişileri üzerine ( ) ibrāhįm birlen Ǿümrānnıñ balalarını artuķ ķıldı 

( ) 

119.14 ol źürriyetniñ baǾżısı baǾżısınıñ balasındandur ( ) ve allahü teǾālā 
ādemlerniñ sözlerini 

119.15 işitüvçi ve ĥāllerini bilgüçidür bes sözi dürist ve ĥāli tüzik bolġanlarını iħtiyār ķıldı 
allahü 

119.16 teǾālā bu āyetde ādem hem nūĥ Ǿahmnıñ hem āl-i ibrāhįm birlen āl-i Ǿimrānnıñ bütün 
Ǿālem üzerine artuķ 

119.17 boluvını açıķ beyān itdi ādem birlen nuĥ peyġamber  ammā  āl-i ibrāhįm birlen āl-i 
Ǿimrāndan kendü 

119.18 özlerini alsañ ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām peyġamber Ǿümrān peyġamber tügil eger 
źürriyetlerini alsañ baǾż 

119.19 balaları peyġamber baǾżısı peyġamber tügil niçük bolsa da bu āyetden ādemniñ kirek 
peyġamber bolsun ve kirek 

119.20 bolmasun feriştelerden artuķlıġı biline çünki bu āyetden baǾż ādemlerniñ bütün 
Ǿālemden artuķ boluvı 

119.21 bilindi ferişteler Ǿālem cümlesinden daħı bu āyetden kāfirlerniñ aralarında nikāĥlarınıñ 
cāǿiz boluvı biline 
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119.22 kirek nindi iǾtiķādda bolsunlar ( ) ey muĥammed şol vaķtni źįkr 
ķıl Ǿįsānıñ 

119.23 ebisi bolġan meryemniñ anası bolġan māŝān oġlı Ǿimrān ħatunı eytdi yaǾnį fāķūźā ķızı  
ĥanne bu 

119.24 Ǿimrān māŝān oġlı yine yaśher oġlı bolġan Ǿimrān bar anıñ mūsā birlen hārūn Ǿahmdan 
uluġ 

119.25 bolġan meryem ismli ķızı bolġan iki Ǿimrān arası bir miñ sigiz yüz sene ķadar fāķūźā 
ķızı ĥanne 

119.26 bala tapmay turġan ħatun bolġan bir vaķtde aġaç kölegesinde otura iken bir ķuşnıñ 
balasına ŧaǾām 

119.27 aşatķannı körüp köñli bala arzu ķılġan ve eytken ey allah minim üzerimde siñe neźr bar 
eger de miñe 

119.28 bir bala birseñ ol balanı min beytü’l-muķaddeske śadaķa ķılur idim digen alar 
zamānında bu neźr meşrūǾ 

119.29 iken likin ir balalar birlen gine meşrū bolġanǾ1 şundan śoñ ĥażret-i ĥanne yükli bolġan 

(  

 

I / 120 

 

120.1 ) ey rabbim min siniñ üçün neźr eytdim ( ) ķurśaġımda bolġan 
nerse (balanı) 

120.2 ( ) beytü’l-muķaddes ħidmetine āzād bolġan ĥālde ( ) bes neźr eytkil 
balamnı minden ķabūl 

120.3 it ( ) düristlikde sin ( ) minim sözimi işitüvçi ve niyetimni 
bilgüçisün 

120.4 ( ) bes ĥanne ķurśaġındaġı balasını ķoyġan (tapķan) zamānda 

( ) 

                                                            

1 “meşrūǾ bolġan” olmalı. 
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120.5 ĥanne eytdi ey rabbim min ķurśaġımdaġı balamnı ķız itüp ķoydım (tapdım) 

( ) 

120.6 ve allahü teǾālā ĥanneniñ ķoyġan balasını bilüvçirekdür ( ) ĥanne 
istegen ir bala ĥannege 

120.7 hibe ķılınġan ķız bala kibi tügildür ( ) daħı min bu ķız balamnı 
meryem dip ismledim 

120.8 (meryem alar tilinçe Ǿibādet ķıluvçı maǾnāsında bolġan) ism-i müsemmįsine muvāfıķ 
bolsun üçün şulay 

120.9 ataġan ( ) daħı düristlikde min bu ķız balamnı siñe śıyındıramun 

( ) daħı 

120.10 bu ķızımnıñ balalarunı siñe śıyınduramun  ( ) allahnıñ raĥmetinden 
sürilmiş şeyŧāndan 

120.11 ( ) bes ol ĥanne ķızı ĥażret-i meryemni rabbisi körkem ķabūl 
itüv birlen ķabūl itdi 

120.12 ( ) daħı ol ĥanne ķızı meryemni rabbisi körkem östürüv birlen östürdi 
yaǾnį allahü 

120.13 teǾālā ĥażret-i meryemni ķız bala turup beytü’l-muķaddes ħidmetine ir bala ornına ķabūl 
itdi 

120.14 hem her ĥālde körkem itüp terbiye ķıldı ĥanne ĥażret-i meryemni toġdurġaç bir 
çöprekge 

120.15 urap mescidke köterüp barup Ǿālemler aldına koydı hem neźr eytilmiş bala şol didi her 

120.16 ķayusı terbiye ķılurġa ķızuķdılar çünki māŝān balaları benū isrāǿįlniñ baş ādemleri ve 
pādişāhları 

120.17 idi ĥażret-i meryemni de pādişāh ķızından bolduķı üçün her ķayusı terbiye ķılurġa 
ķızuķdı ĥażret-i zekeriyyā 

120.18 meryemniñ terbiyesi miñe tiyüş çünki meryemniñ anası ĥanne birlen bir toġma ķardeşi 
įşāǾ minim ĥużūrımda 

120.19 didi ħalķ rāżī bolmadılar ķırġa śalamız didiler cemǾį yigirmi yidi ādem idi bir yılġa 
yanına bardılar 



  376

120.20 kimniñ ķalemi śuġa batmasa meryemni  ol terbiye ķılur didiler ķalemlerini śuġa 
taşladılar her ķayusınıñ 

120.21 ķalemi batdı meger ĥażret-i zekeriyyānıñ ķalemi batmadı bes ĥażret-i meryemge kefįl 
boluv ĥażret-i zekeriyyāġa 

120.22 tidi ( ) daħı rabbisi ĥażret-i meryemni ĥažret-i zekeriyyāġa ķoşdı yaǾnį 
ĥażret-i zekeriyyānı 

120.23 ĥażret-i meryemni terbiye itüv üçün kefįl itdi ( ) ķayu 
ġına zamān ĥażret-i 

120.24 zekeriyyā ĥażret-i meryemge miĥrāb (çardaķ)ķa kirse ( ĥażret-i zekeriyyā ĥażret-i 
meryem üçün mescidde bir çardaķ 

120.25 bināǿ ķılġan iken) ( ) ĥażret-i meryem ĥużūrında rızķ tapar boldı 

(  

120.26 ) ĥażret-i zekeriyyā eytdi ey meryem siñe bu rızķ ķaydan kile diyü 

( ) ĥażret-i 

120.27 meryem eytdi bu rızķ allahü teǾālā ĥużūrından kile diyü ( ) düristlikde allahü 

teǾālā (  

120.28 ) tilegen kişisini ĥesābdan başķa rızķlandurur yaǾnį kiñ rızķ birlen 

(  

120.29 ) şol vaķtde zekeriyyā Ǿaleyhi’s-selām rabbisine duǾā ķıldı ( ) 
ĥażret-i zekeriyyā eytdi 

 

I / 121 

 

121.1 ey rabbim öz ĥużūrıñdan miñe hibe ķıl ( ) ħoş ve izgü bolġan balanı niteki hibe 
ķıldıñ 

121.2 diyü ( ) düristlikde sin duǾānı işitüvçi ve ķabūl itüvçisün 

( ) bes 
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121.3 hażret-i zekeriyyāġa ferişteler cinsinden ĥażret-i cebrāǿįl nidā ķıldı 

( ) ĥālbūkim 

121.4 ĥażret-i zekeriyyā ayaķ üzere baśup miĥrābda namāz oķuydur idi 

( ) ey zekeriyyā 

121.5 allahü teǾālā siñe yaĥyā isimli ir bala birlen süyünç bire ( ) allahü 
teǾālādan bolġan sözni 

121.6 yaǾnį Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selāmnı taśdįķ ķıluvçı bolġan ĥālde ĥażret-i Ǿįsāge “  “ allahü 
teǾālānıñ 

121.7 bolsun digen sözi birlengine atasız boluvı üçün ( ) daħı ħoca hem 
ħatunlardan 

121.8 ŧıyılmış bolġan ĥālde ( ) daħı izgülerden tuvġan peyġamber bolġan 

ĥālde ( ) 

121.9 ĥażret-i zekeriyyā eytdi ey rabbim ( ) minim üçün niçük ir bala bolsun 

( ) 

121.10 ĥālbūkim taĥķįķ miñe yaş uloġlıġı (ķartlıķ) irişdi ( ) daħı ħatunım bala 
tapuvdan 

121.11 kisilgüçidür bu vaķt ħatunı siksen yaşında bolġan ( ) allahü teǾālā eytdi 
uşandaķ 

121.12 yaǾnį ķart ir bilen bala tapmay turġan ħatundan bala toġdurġan kibi allahü teǾālā 

( ) 

121.13 tilegen Ǿacįb nerselerini ķılur ( ) ĥażret-i zekeriyyā eytdi ey 
rabbim minim 

121.14 üçün ħatunımnıñ yükli idikni bile turġan Ǿalāmet ķıl diyü ( ) allahü teǾālā 
eytdi siñ 

121.15 ħatunıñnıñ yükli boluvıñ bilüviñe Ǿalāmet ( ) ādemlerge üç 
kün 
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121.16 söyleşmessizlikiñdür ( ) meger işāret birlen gine söyleşürsün yaǾnį ķol yā ki baş 
yā ki köz yā ki 

121.17 ķaş birlen gine işāret ķılup söyleşürsün allahü teǾālā zekeriyyā Ǿaleyhi’s-selāmnı 
ħāśśaten ādemler birle söyleşüvden 

121.18 gine ŧıydı allahü teǾālānıñ źikri üçün hem allahü teǾālānıñ bir uluġ enǾāmınıñ şükrin 
ötev üçün müddet 

121.19 śāf bolup ķalsun üçün ( ) daħı rabbiñni ey zekeriyyā köp źikr ķıl 

( ) 

121.20 ve daħı rabbiñe tesbįĥ eyt yaǾnį namāz oķu kiçde yaǾnį kündizniñ āħirinde ( ) 
daħı irtede yaǾnį kündizniñ 

121.21 evvelinde ( ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) şol vaķtni źikr ķıl 

ferişteler eytdi ( ) ey 

121.22 meryem ( ) düristlikde allahü teǾālā sini iħtiyār ķıldı ( ) daħı sini 
irlerniñ ŧutuvından 

121.23 pāk ķıldı ( ) daħı sini bütün Ǿālemniñ ħatunları üzerine iħtiyār 
ķıldı 

121.24 ( ) ey meryem rabbiñe hemįşe boy śun  ( ) daħı secde ķıl 

( ) 

121.25 daħı rukūǾ ķıluvçılar birlen birge rukūǾ ķıl yaǾnį namāz oķuvçılar birlen birge namāz 
oķu bu āyetde secdeni 

121.26 rukūǾge taķdįm itüv şerįǾatlerinde şulay bolduķı üçün yā ki vāv-ı muŧlaķ cemǾ üçün 
tertįbke delālet ķılmay 

121.27 ikinçilikge tenbįh üçün ( ) bu źikr ķılġan ķıśśalar ġayb ħaberlerdendür 

(   

121.28 ) ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) bu ġayb ħaberni siñe vaĥy ķılamız yaǾnį 
vaĥy birlen bildüremiz 

121.29 ( ) ĥālbūkim sin ol benū isrāǿįl ĥużūrında bolmadıñ ( ) 
ol 
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I / 122 

 

122.1 benū isrāǿįlniñ tevrāt yaza turġan ķalemlerin yılġaġa (śuġa) ŧaşlaġanları vaķtde 

( ) 

122.2 ķalemlerin śuġa ŧaşladılar meryemge ķayusı kefįl boluvçılıķ bilinsün üçün 

( ) 

122.3 daħı sin ey muĥammed benū isrāǿįl ĥużūrında bolmadıñ ( ) meryemni terbiye 
ķıluvda daǾvā ķılışuvları 

122.4 vaķtinde ( ) ey muĥammed şol vaķtni źikr ķıl ferişteler cinsinden 

cebrāǿįl eytdi ( ) 

122.5 ey meryem ( ) düristlikde allahü teǾālā siñe süyünç birür ( ) özinden 
śādir bolġan 

122.6 söz (bala) birlen ( ) ol balanıñ laķab ismi mesįĥdür  aślında mesįĥdür 
mübārek maǾnāsında 

122.7 ( ) Ǿilm ismi meryem oġlı Ǿįsādur ( ) dünyāda ve 
āħiretde mertebe 

122.8 iyesi bolġan ĥālde ol kelime Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selāmnıñ dünyāda mertebe iyesi boluvı 
peyġamber boluvı birlen 

122.9 ( ) daħı allahü teǾālāge yaķın ķılınmışlardan bolġanı ĥālde 

( ) daħı Ǿįsā 

122.10 Ǿaleyhi’s-selām ādemlerge sözin sözler boluvı bişikde bala bolġan ĥālinde ( ) daħı 
yaş cigit 

122.11 bolġan ĥālinde ( ) daħı izgülerden bolġanı ĥālde ( ) ĥażret-i 
meryem eytdi ey rabbim 

122.12 ( ) minim üçün niçük bala bolsun ( ) ĥālbūkim mini āđem 
ciftlenüv birle tutmadı 
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122.13 ( ) eytdi cebrāǿįl uşandaķ yaǾnį atasız bala toġdurġan kibi allahü teǾālā 

( ) 

122.14 tilegen nersesini yaratur ( ) her ķayçan bir işni ĥükm itse yaǾnį bir nerseni 
yaratuvnı 

122.15 tilese ( ) bes gildür ol nersege eytür (budur başķa tü ) bol sin 

122.16 diyü ( ) bes ol nerse bolur ( ) daħı allahü teǾālā Ǿįsā 

122.17 selām)ge üyretür yazuvnı ĥażret-i Ǿįsā öziniñ zamānında birinçi mertebe körkem ħaŧlı 

(Ǿaleyhi’s- 

kimse bolġan 

122.18 daħı ĥelāl birlen ĥarāmnı beyān ķıluvnı üyretür ( ) daħı tevrātnı hem 
incįlni üyretür 

122.19 ( ) daħı isrāǿįlniñ balalarına miş boldım min dip 
eytür 

resūl itüp yiberil

122.20 ( ) düristlikde

m 

 min sizge özimniñ rastlıġıma delālet ķılġan Ǿalāmetni 

kitürdi ( ) 

 122.21 rabbiñizden ( ) düristlikde min sizniñ üçün balçuķdan 

śūretlermün ( ) 

122.22 ķuş sūreti kibi ( ) bes ķuş śūreti kibi sūretke evirürmün ( ) 

122.23 bes ol ķuş śūreti kibi śūret allahü teǾālānıñ iźni birlen ķuş bolur ( ) 

lānıñ iź zli ķılurmun daħı ala 
tenlilerni selāmet 

ken kilürge ķuvvetleri 

122.24 daħı allahü teǾā ni birlen anadan közsiz tuvġanlarnı kö

122.25 lendürürmün köp vaķtde ĥażret-i Ǿįsāġa miñlep avruv cıyıla i
bolġanları özleri 

122.26 kilgen kilürge ķuvvetleri bolmaġanına ĥażret-i Ǿįsā özi barġan ( ) 
daħı allahü 

122.27 teǾālānıñ iźni birlen ölüklerni tirgüzürmün ( ) daħı sizge aşay 
turġan nerseleriñiz birlen 
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122.28 ħaber birürmün ( ) daħı ivleriñizde aşar n 
nerseleriñizd

üçün śaķlap ķoyġa
en ħaber birürmün 

 

 

I / 123 

123.1 ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan nerseler de bolġuçıdur ( ) sizge 

Ǿalāmet ( ) 

123.2 eger siz įmān kitürüvçi bolsañız ( ) daħı rastlavçı bolġan ĥālde kildim 

( ) özimniñ 

123.3 aldımda bolġan nerseni özimden burun nerseni ( ) tevrātdan 

( ) daħı 

4 rabbiñizden ĥelāl ķıluvım üçün (123. sizge kildim sizge ) sizniñ 
eriñizge ĥ ġan 

ñ şerįǾatinde ĥar
balıķ ve deve iti kibi nerselerni 

123.6 hem şenbe kün Ǿamelni ĥelāl ķılurmun (

üz arām ķılın

123.5 nerseniñ baǾżısını yaǾnį mūsā Ǿaleyhi’s-selāmnı ām ķılınġan iç māyį 

) daħı sizge rabbiñizden 

Ǿalāmetni kitürdim (  

123.7 ) bes ħilāflıķ ķıluvda allahdan ķorķıñız hem miñe iŧāǾat ķılıñız 

( ) düristlikde 

123.8 allahü teǾālā minim de ve siziñ de rabbiñizdür ( ) bes rabbıñizġa Ǿibādet ķılıñız 

( ) bu minim sizge 

123.9 emr ķılġan nersem toġrı yoldur şulay bolsa da ķavmi ĥażret-i Ǿįsānı yalġanġa tutdılar 
ān įm

123.10 kitürmediler ( ) benū isr  Ǿįsā (Ǿaleyhi’s-selām) küfrni 

bi

āǿįlden

lgen zamānda (  
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123.11 ) ĥażret-i Ǿįsā allahġa śıyınġan ĥālde kimdür minim yardemçilerim didi 
yaǾnį allahü teǾālānıñ dįnine 

 üçün miñe yardem 123.12 yardem birüvim birüvçiler kimdür didi ( ) ĥavārįler 
eytdi yaǾnį ĥażret-i 

123.13 n kitürgen on  iķi ādem (Ǿįsāġa evvel įmā ) biz allahü teǾālānıñ dįnine 
yardem 

123.14 birüvçilermiz ( ) allahġa įmān kitürdük ( ) daħı ey Ǿįsā 
şāhid 

123.15 bolsun düristlikde biz boy śunuvçılarmız ( ) ey rabbimiz sin 
indürgen 

123.16 nersege (incįlge itürdük () įmān k ) da įsāġa) iyerdük 

(

ħı resūlge (ĥażret-i Ǿ

 

123.17 ) bes bizni ve müdāniyyetge güvāhlıķ birüvçiler birlen yazġay idiñ 

( ) daħı benū isrāǿįlniñ 

yaǾnį ĥażret

ķtlarında (

123.18 kāfirleri mekr ve ĥįle ķıldılar -i Ǿįsānı öltürüvni ve aśuvnı tilegen 

va ) 

daħı allahü te123.19 Ǿālā ĥażret-i Ǿįsānı kökke köterüvi birlen mekr ķıldı ( ) 
ve allahü teǾālā 

123.20 mekr ķıluvçılarnıñ izgüregidür kişige żararnı tarta turġan ĥįle maǾnāsı birlen mekrni 

123.21 isnād āc 

allahü teǾālāge 

-ı izdiv ve muķābele yolı birlen gine bes allahü teǾālā mekr ķıldı ve mekr 
ķıluvçılarnıñ izgüreginiñ 

 cezā birüvçilerni

nda bola (

123.22 maǾnāsı allahü teǾālānıñ mekriniñ cezāsını birdi ve mekr berāberinde ñ 
izgüsi ve ķuvvetlisi 

) ve şol vaktni yād it sin ey muĥammed eytdi allah ( ) 123.23 maǾnāsı
ey Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selām 

123.24 ( ) düristlikde min siniñ eceliñni kāmil ķıluvçımun ve muķadder eceliñe 
ķadar kiçüktürürmün yaǾnį 
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123.25 benū isrāǿįl (yehūdlerniñ) öltürüvinden sini śaķlarmun ( ) daħı sini özime 
köterüvçimün 

123.26 y teler ķararlana turġan orunġa ( ) daħı pāklavçımun sini aǾnį feriş

( ) 

lġan ādemlerniñ žulminden (123.27 kāfir bo ) daħı siñe iyergen ādemlerni 
ķıluvçımın 

123.28 ( ) kāfir bolġan ādemlerniñ üstinde ( ) ķıyāmet künine 
āyetde 

ān ve na

 

124.1   yehūdlerge her vaķit ġālib boluvına işāret bar yehūdlerniñ maġlūb boluvlarınıñ hikmeti 

çuķ žāhir 

bolur idi eger de naśārālar ħażret-i Ǿįsānıñ nübuvvetine įmān kitürüp ulūhiyyetni iǾtiķād 

ılmasalar 

ķadar bu 

123.29 ĥażret-i Ǿįsānıñ nübuvvetine įmān kitürgen müselm śārālarnı ĥażret-i Ǿįsānıñ 
nübuvvetini inkār ķıluvçı 

I / 124 

 

a

124.2   

ķ

124.3   ( ) munıñ śoñında ķaytaçaķ ornıñız miñedür ( ) bes miñe 

ķaytķannıñ 

124.4   śoñında sizniñ arañızda şol nersede (dįnde) ħükm ķılurmın ( ) ol 

nersede iĥtilāf 

r boldıñız (124.5   ķılu ) bes  şunday ādemler kāfir boldılar ħażret-i Ǿįsāġa 

(  

124.6  ) bes ol kāfir bolġan ādemlerni ķatı Ǿaźāb birlen ķılurmun ( ) 
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124.7   dünyada hem āĥiretde ( ) daħı ħażret-i Ǿįsānıñ peyġamber boluvını 

inkār itüvçilerge 

 yardem birü124.8  vçilerden yoķdur ( ) daħı şunday ādemler ( ) 

ħażret-i Ǿįsānıñ 

ına įmān kitürdiler hem izgü Ǿameller ķıldılar (124.9   peyġamber boluv ) bes ol 

ādemlerniñ 

rmiz 124.10   Ǿamelleriniñ cezāsını kāmil birü ( ) ve allah r 

ķıluvçılarnı dost

ü teǾālā kişige ceb

 

124.11   körmes ( ) bu ħażret-i Ǿįsā ħaķında źikr ķılınġan ħaberler ( ) ol 

ħaberlerni muħammed Ǿaleyhi’s-selām 

124.12   siñe okurmız ( ) ĥaķķ peyġamber bolu let ķılġan Ǿalāmetler bolġan 

ħālde  çünki bu ħ

vıña delā

aberler ġaybden 

124.13   ħaber , ġaybden ħaberni vaħy birlen peyġamber gine bile ( ) daħı ħ

 ħālde y

124.15   ħażret-i Ǿįsānı yuġarı köterdi anası ħażret-i meryem oġlından ayrulası kilmey  

iz 

 aşķanda 

otuz üç yaşında 

124.18   bolġan anası ħażret-i Ǿįsādan śoñ altmış altı yıl yaşagen ķıyamet yaķın bolduķda ħażret-

ükm 

iyesi bolġan źikr 

124.14   (ķurān) bolġanı aħūdler ħażret-i Ǿįsānı öltürüvni ķaśd ķılġaç allahü teǾālā bir 

buluŧ yiberüp 

yıġlap yapışsa da  

124.16   bolmadı ħażret-i Ǿįsā anasına eytdi śabr it ķıyāmet küninde allahü teǾālā ikimizni cıyar 

şunda körüşürm

124.17   didi beytü’l muķaddes de ķadir kicesinde bolġan bu vāķǾa ħażret-i Ǿįsā yuġarı

i Ǿįsānıñ 
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124.19   yirge tüşüp resūl allah şerįǾati ile Ǿamel itüvi ħadįŝlerde meźkūrdur 

( ) 

 124.20   düristlikde allahü teǾālā ħużūrında ħażret-i Ǿįsānıñ Ǿacįb ve ġarįb bolġan şāǿnı

( ) ħażret-i 

12 cįb v4.21   ādemniñ Ǿa e ġarįb bolġan şāǿnı kibidür ( ) allahü teǾālā ādemni 

4.22   ya

(ķalbni) tofraķdan 

12 ratdı ( ) munıñ śoñında  allahü teǾālā ādem ( Ǿaleyhi’s-selām) ge bar bol 

sin didi ( ) ol ādem ( ) 

124.23   bolur boldı bu söz ötkendegi ħālini ħikāyet ( ) Ǿįsānıñ emri rabbiñizden 

rastdur (  

124.24  ) bes ey muħammed Ǿįsānıñ emrinde şik ķıluvçılardan bolma 

( ) bes 

124.25  ey  muħammed naśārādan bir kişi Ǿįsā ħaķında siniñ birlen cidāl (nizāǾ) ķılışsa 

( ) 

4.26   şik āzım itken delįllerden siñe kilgenniñ śoñında (12 siz bilüvni l ) bes ey 

4.27   sin ol ķıçķuru vçı naśārālarġa kiliñiz 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) eyt 

12 şu ( ) çaķururmız bizniñ 

oġıllarımıznı ve sizniñ 

124.28   oġıllarıñıznı ( ) daħı bizniñ ĥatunlarımıznı ve sizniñ ĥatunlarıñıznı 

( ) 

zni (124.29   daħı bizniñ nefslerimiz ve sizniñ nefsleriñi ) munıñ śoñında bizlerden 

ķaysımız yalġançı şunar 
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I / 125 

 

125.1   laǾnet ķılurmız ( ) bes allahü teǾālānıñ laǾnetni ķılurmız ( ) 

n yalġançılar 

25.2   üzerine resūl ekrem naśārālarnı laǾnet oķuşırġa çaķurġaç naśārālar bizge mühlet bir fikr 

ķılayıķ didiler 

ĥalvet orunda bolġaç aralarında toġrı fikr iyesi bolġan Ǿāķįb ismli ādemge 

eytdiler 

 laǾnet oķuşırġa barayıķ mu diyü Ǿāķįb eytdi muħammed Ǿaleyhi’s-

selāmnıñ peyġamberligin bilesiz 

daşıñız Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selām ħaķında hem sizge açuk beyān ķıldı eger laǾnet ķılsañız 

helāk bolursız diyü 

ġa kitdiler resūl allah ħażret-i hüseyni kötergen ħażret-i 

ħasannıñ ķolından tutķan 

sūl allah artında artında kilürge çıkġanlar idi naśārālarġa 

ız didi şundan 

śoñ naśārālar 

ıñ peyġamberligini şiksiz bildiler hem resūl allahġa iki yüz ķızıl ĥulle otuz 

timir kölmek cizye birdiler 

bizlerde

1

125.3   resūl allahdan 

125.4   sin ni fikr biresin

125.5   yol

125.6   śoñra naśārālar resūl allah

125.7   ħażret-i fāŧıma re

125.8   (esķaf) ar ħayrileri(?) eytdi min şunday yüzli ādemler körem eger allah teǾālādan taġnı 

ornından yiberüvni 

125.9   śorap duǾā ķılsalar taġnı yibereçekler didi laǾnet okuşsañız  helāk bolurs

125.10   resūl allahn

125.11   ( ) düristlikde bu Ǿįsā birlen meryem ķıśśası ( ) elbette bu ķıśśa 

125.12   (

ĥaķķ bolġan ķıśśalardur 

) hiç maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķdan yoķ meger allahü teǾālā ginedür ( ) 

125.13   (

daħı düristlikde allahü teǾālā 

) elbette ol allahü teǾālā ġālibdür hem işinde ħīkmet iyesidür yaǾnį 

allahü teǾālāge ķudret-i tāmede 
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125.14   ve ħikmet-i bāliġada berāber bolġan źāt yoķdur bes ulūhiyyetde hem allahü teǾālāge 

źāt yoķdur şerįk bolġan 

125.15   ( ) bes eger įmān kitürüvden kitāb ehli yüz döndürseler ( ) bes 

düristlikde allahü teǾālā 

125.16   ( ) dįnni bozuvçılarnı bilgüçidür tiyüşli cezālarını bireçekdür ( ) eyt sin ey 

125.17   muħammed Ǿaleyhi’s-selām ( ) ey kitāb ehli yaǾnį yehūdler ve naśārālar 

( ) kiliñiz (  

125.18 ) bizniñ ve sizniñ arañızda beraber bolġan sözge yaǾn peyġamber hį em 

allahü teǾālā indürgen kitāblar 

125.19   iĥtilāflı bolmaġan sözge ( ) ol beraber bolġan söz budur Ǿibādet 

lmass r meger 

 allahü teǾālāg

ķı ızlıġımızdu

125.20  e Ǿibādet ķılurmız ( ) daħı allahü teǾālāge hiç nerseni şerįk 

ķaŧmassızlıġımızdur 

125.21   ( ) daħı ba ıznı tutmassızlıġıdur (Ǿżımıznıñ baǾżım ) 

allahü teǾālādan 

125.22   başķa rabler (terbiye itüvçiler) itüp yaǾnį yehūdler kibi ħażret-i Ǿüzeyrni  allahnıñ oġlı 

125.23    naśārālar kibi ħażret-i Ǿįsānı allahnıñ oġlı dimessizlikdür hem Ǿālemlerge özlerinden 

p bir nerseni 

 bir nerseni ħarām itüvlerinde itāǾat ķılmassızlıķdur ħātem oġlı Ǿadiyyden din 

 ey allahnıñ resūli biz iħbārge ( Ǿālemlerge ) Ǿibādet ķılmaduķ digeç resūl allah 

āl ve baǾżı nerseni harām itüp siz alar sözi birlen Ǿamel itmediñiz mü 

diyü hātem oġlı 

dimessizlikdür 

gine çıġaru

125.24   ħelāl ve

rivāyet ķılına ħātem oġlı 

125.25   Ǿadiyy

eytdi sizge Ǿālemler 

125.26   baǾżı nerseni ħel
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125.27  Ǿadiyy eytdi belį Ǿamel itdük resūl allah eytdi Ǿālemleriñizniñ özlerinden gine çıġarup 

bir nerseni ħelāl 

125.28   ve bir nerseni ħarām digen sözleri birlen Ǿamel itüñiz alarġa Ǿibādet ķıluv allahġa şirk 

ķaŧuv bola didi ( ) 

125.29   bes eger kitāb ehli allahü teǾālānı birlevden yüz döndürseler ( ) bes ey 

müǿminler siz alarġa 

 

I / 126 

 

126.1   eytiñiz şāhid bolıñız ( ) düristlikde biz müselmānlarmız  teǾālānı 

birlevçilermiz diyü 

yaǾnī allahü

26.2     allahü teǾālā bu ķıśśada ehl-i kitābnı aķrınlıķ birlen ħaķlıķġa köndürüvde mübālaġa 

ķıldı evvel  ħażret-i Ǿįsānıñ 

126.3   ħāllerini beyān itdi daħı ħażret-i Ǿįsāġa ulūhiyyetni münāfį bolġan śıfatlarnıñ Ǿārıż 

ını 

kitābnıñ şü

ġamberler 

ġaç 

 yehūdler ve naśārālar 

āhįm                                                                                                                       

1

boluv

126.4   beyān itdi śoñra ehl-i bhelerini yibere turġan nerseni źikr itdi ehl-i kitābnıñ 

ħaķnı 

126.5   bile turup inkār ķıluvları ŝābit bulġaç laǾnet oķuşırġa daǾvet itdi ehl-i kitābdan bu işden 

de 

126.6   aǾrāż ķılup biraz iŧāǾat körsetüvleri śoñında yine de Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selām hem incįl hem 

başķa pey

126.7   ve başķa kitāblar  ittifāk bolġan nersege daǾvet itdi  bularnıñ hiç birisiniñ faǿide birmevi 

maǾlūm bol

126.8   müselmānlarġa biz allahnı  birlevçilermiz siz ehl-i kitāb şāhid boluñız dimek birlen emr 

itdi

126.9   ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām ħaķında nizāǾ ķılışdılar yehūdler ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām 

yehūdį didiler naśārālar ibr
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126.10   Ǿaleyhi’s-selām naśrānį didiler hem bu nizāǾlerini resūl allahġa mürāfaǾa ķıldılar şol 

ħaķda allahü teǾālā źikr  

 indürdi (126.11   ķılınaçak āyetni ) ey kitāb ehli yaǾnį yehūdler ve naśārālar 

( ) 

126.12   ni üçün ibrāhįm ħaķında nizāǾ ķılışasız ( ) tevrāt hem incįl 

126.13   (

indürilmedi 

) meger  ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām śoñından indürildi yaǾnį yehūdlik 

6.14   inüv birlen naśārālıķ ħażret-i Ǿįsāġa incįl inüv birlen ħādiŝ boldı; ibrāhįm Ǿaleyhi’s-

selām 

ūsā Ǿaleyhi’s-selāmdan miñ yıl muķaddem Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selāmdan iki min yıl 

muķaddem bes niçük ibrāhįm 

 naśrānį bolsun 

ħażret-i mūsāġa tevrāt 

12

126.15   m

(126.16   yehūdį yā ki ) eyā bilmeysiz mi söziñizniñ bāŧıl idükni 

( ) agāh 

126.17   olıñız ( ) ey uşbu ehl-i kitāb ( ) şol nersede daǾvā ķılışdıñız ve hüccet 

126.18   nizāǾ ķıldıñız (

koyuşdıñız 

) ol nerseni sizniñ üçün  bilüv bolġuçıdur yaǾnį Ǿįsā ħaķında 

126.19   biz Ǿįsā birlen mūsānıñ dįninde diyü oyladıñız (

hem 

) bes şol nersede ni 

üçün daǾvā 

ışasız (126.20   ķıl ) ol nerseni sizniñ üçün bilüv yoķdur yaǾnį ibrāhįm yehūdį 

yā ki naśrānį 

oldı diyü daǾvā ķılışasız (126.21   b ) ve allahü teǾālā ibrāhįmniñ şāǿnını biledür 

( ) 
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126.22   ve siz bilmeysiz ( ) ibrāhįm y dı (ehūdį  bolma ) daħı 

naśrānį de bolmadı  

126.23   ( ) 

unuvçı 

ve likin ibrāhįm bāŧıl iǾtiķādlardan avışķuçı hem allahü 

teǾālāge boy ś

126.24   boldı ( ) rāhįm allahġa şirk ķatuvçılardan bolmadı 

(

daħı ib

) 

126.25   düristlikde ibrāhįm ķınraġı (ge ādemįlerniñ ya ) şunday ādemlerdür ( )  

ibrāhįmge iyerdiler 

126.26   ( ) daħı bu p

ādemlerniñ yaķınraġı (

eyġamberdür yaǾnį muħammed Ǿaleyhi’s-selāmdür ibrāhįmge 

) 

ġamberge (m126.27   daħı bu pey uħammed Ǿaleyhi’s-selāmge) įmān kitürgen ādemlerdür 

( ) ve allahü teǾālā müǿminlerge 

daħı ażret-

ündegenleri 

 

I / 127 

 

7.1   zamānda etni indürdi 

126.28   yardem birüvçidür yehūdler ħażret-i ĥuźeyfe ħażret-i Ǿummār hem ħ i 

muǾāznı yehūdlikke 

(12 allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āy ) kitāb 

ehlinden (yehūdlerden) 

rzu ķıldı (127.2   bir cemāǾat istedi ve a ) sizni islām dįninden küfrge azdıruvnı 

( ) 

ol cemāǾat azdurmaslar meger özlerin azdururlar yaǾnį azdururġa ŧırışruvlarınıñ günāhsı 

zlerine  

127.3   

ö
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127.4   bolur ( ) daħı ol cemāǾat azdururġa ŧırışuvları boluvın 

bilmesler 

nıñ günāhsınıñ özlerine 

127.5   ( ) ey kitāb ehli yaǾnį y  ve naśārālar (ehūdler ) ni 

üçün allahü 

127.6   teǾālānıñ āyetlerin inkār itesiz yaǾnį tevrāt hem incįlniñ muħammed (Ǿaleyhi’s-selām)nıñ 

127.7   ķılġan āyetlerin (

peyġamber boluvına delālet 

) ĥālbūkim siz ol āyetlerniñ allahü teǾālānıñ āyetleri 

et 

127.8   biresiz hem allahü teǾālā āyetleri idikni bilesiz (

boluvına şehād

) ey kitāb ehli 

(  

127.9  ) ni üçün ħaķnı bāŧıl birlen ķaŧıştırasız ( ) 

127.10   daħı ħaķnı yaǾnį resūl allahnıñ peyġamberlikin yaşiresiz ( ) ĥālbūkim ol 

127.11   siz bilesiz  (

ħaķnı 

) daħı kitāb ehlinden bir cemāǾat eytdi 

(  

127.12 ) şunday nersege įmān kitüriñiz ol nerseni indürilmiş boldı ( ) 

kitürgen ādemler üzerine yaǾnį ķurānġa (

įmān 

127.13   ) kündizniñ evvelinde 

( ) daħı ķurānnı 

7.14   ink r ķıluvıñız kündizniñ āĥirinde (12 ā ) müǿminler dįnlerinden ķaytsunlar 

üçün yaǾnį müǿminler 

 oylar ında  kiri küfrg

lar 

127.15  lar kitāb ehli özleri Ǿālim bola turup islām dįnine kirgenniñ śoñ e 

ķaytdı
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127.16   elbette bu ķaytuvları islām dįniniñ bā ılanı üçün dŧ iyü ( ) daħı kitāb ehli 

eytdiler 

127.17   baǾżısı baǾżısına iķrār ķılmañız ( ) meger dįniñizge iyergen kişige 

gine iķrār ķılıñız 

127.18   ( ) eyt sin ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) kitāb ehline düristlikde 

ħaķlıķġa köndürüv ( ) allahü 

Ǿteriże b127.19   teǾālānıñ ħaķlıķġa köndürüvidür (bu cümle-i mu olġan cümledür 

( ) bir kişige  de birilmiş 

luvı birlen iķrār ķılmañız (127.20   bo ) sizge birilgen nerseniñ oĥşaşını meger 

dįniñizge 

127.21   iyergen kişige gine iķrār ķılıñız ( ) yā ki rabbiñiz ħużūrında ķıyāmet 

iñ 

müselmānlarġa 

127.23   fāş ķılmañız vālā alarnıñ įmānda ŝebātları artur (

küninde müǿminlern

127.22   sizge ġālib boluvı birlen iķrār ķılmañız meger dįniñizge iyergen kişige gine iķrār ķılıñız 

) eyt sin ey 

127.24   yehūdlerge düristlikde fażl yaǾnį hidāyet allahü teǾālānıñ ķudretindedür (

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

) 

ol fażlnı allahü teǾālā 

127.25   tilegen kişisine birür ( ) ve allahü teǾālā fażlı kiñ bolġuçıdur hem fażlına ehl 

bolġan 

127.26   kişini bilgüçidür ( ) allahü teǾālā ra işisine ĥāślar ħmetine tilegen k

(  

127.27  ) ve allahü teǾālā uluġ fażl iyesidür ( ) kitāb ehli 

cümlesinden bardur 
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127.28   ( ) şol kişi ( ) eger sin anı köp māl birlen emįn ķılsañ yaǾnį anarġa 

köp 

 

I / 128 

 

ke ķoysañ (128.1   mālnı vedįǾat ) ol köp mālnı siñe öter yaǾnį birür Ǿabdu’l-lah bin 

selāmge bir 

ışı yüz uķbe altu

y iddiǿā ķıldı 

128.3   (oķuya) diyü ķırķ dirhem aġırlıġına eytiledür (

128.2   ķar  birmeñ iki n emānetke ķoydı hem Ǿabdu’l-lah bin selām ĥıyānet 

ķılma

) daħı ehl-i kitābdan şol kişi bar 

( ) 

128.4   eger sin anı bir altun birlen emįn ķılsañ yaǾnį bir altun emānetge ķoysañ ( )  

ol bir 

128.5   altunnı siñe ötemes yaǾnį birmes ĥıyānet ķılur ( ) meger öter ( ) ol 

kişi 

128.6   üzerinde turġanıñ ħālde yaǾnį hemįşe śorap ayr ñ ħālde eger ayrılsañ inkār ķılur ılmaġanı

kaǾb 

128.7   bin eşref kibi bir ķureyşį bir altun emānetke ķoyġan iken inkār itken  ( ) bu 

128.8  

emānetni ötemevleri 

 ( ) bunıñ sebeblidür düristlikde ehl-i kitāb eytdiler ( ) 

üzerimizde ehl-i kitābdan bolmaġan Ǿarablar üçün de yol yoķdur yaǾnį ehl-i kitābdan 

0   bolmaġan kişiler şāǿnında bizge şelte yoķdur çünki ehl-i kitāb  dįnlerine muĥālif kişige 

žulm ķıluvnı ħelālge 

bizniñ 

128.9   

hem bizniñ dįn ehlimizden 

128.1
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128.11   śaydılar hem ħelāl boluvını allahü teǾālāge isnād ķıldılar ( ) daħı 

bu daǾvįleri 

128.12   birlen allahü teǾālāge yalġannı eytür boldılar ( ) ĥālbūkim ol ehl-i kitā

ñ yalġançı 

b 

özlerini

128.13   ikenlerini bilürler ( ) belį ehl-i kitāb üzerine ehl-i kitābdan bolmaġan Ǿarablar 

şāǿnında yol yaǾnį 

128.14   şelte bar ( ) bir kişi vaǾdesine vefaǿ ķılsa yaǾnį vaǾde ķılġan nersesini 

ötese ( ) 

128.15   daħı allahü teǾālādan ķorķsa ( ) bes düristlikde allahü teǾālā ( ) 

128.16   dost körür (

allahdan ķorķuvçılarnı 

) düristlikde şunday ādemler ( ) allahü teǾālānıñ 

128.17   almaşdururlar (

vaǾdesi birlen 

) daħı yemįnleri birlen almaşdururlar ( ) az aķçeni 

  nerse ni 

yaǾnį dünyānıñ az 

128.18 si ( ) bu śıfatlı  ādemler alarġa ülüş yoķdur ( ) āĥiretde 

( ) 

128.19   daħı alar  birlen allahü teǾālā söyleşmes ( ) daħı allahü teǾālā alarġa 

ķaramas ( ) 

128.20   ķıyāmet küninde ( ) daħı allahü teǾālā alarnı pāklamas ( ) 

Ǿaźāb bolġuçıdur bu źikr ķılınġan āyetni yehūdlerniñ Ǿālimleri ħaķında indi 

digenler 

128.22   yehūdlerniñ Ǿālimleri tevrātnı özgertkenler hem resūl allahnıñ tevrātda źikr ķılınġan 

ıfatlarnı almaşķanlar 

daħı alar üçün 

128.21   rencitküçi 

ś
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128.23   hem emānet ħükmlerini almaşķanlar bu şvet alġanlar 

(

 ħidmetleri beraberinde rü

) daħ likde 

128.24   yehūdler cümlesinden şunday cemāǾat bardur (

ı  dürist

) tillerini kitāb 

128.25   yaǾnį kitābnı özgertürler recm āyetni hem resūl allah śıfatnı özgertüvleri kibi 

okuv birlen (erürler) 

( ) 

128.26   özgertken nerselerini sizniñ kitābdan dip ĥesāb ķıluvıñız üçün yaǾnį tevrātdan dip 

(  

128.27 ) ĥālbūkim yehūdlerniñ özgertken nersesi kitābdan (tevrātdan) tügil 

(  

128.28 ) daħı yehūdler özgertken nerselerini  allahü teǾālā ħużūrından diyü eytürler 

( ) 

 

I / 129 

 

129.1 bū im yehūdlerniñ üzgertken nersesi allahü teǾālā ħużūrından tügil 

(

  ĥāl k

) daħı yehūdler 

allahü t129.2   eǾālā üzerine yalġannı eytürler ( ) ĥālbūkim  ol yehūdler ol allahü 

teǾālā üzerine eytken 

129.3   nerseleriniñ yalġan idükni bilürler ebū rāfiǾ el ķaržį birlen seyyid el-buĥāri digen kişi 

sūl allahġa eytdiler ey 

muħammed sin bizniñ öziñe Ǿibādet ķılup öziñni rabb itüp tutuvımıznı tileysün mi diyü 

ūl allah eytdi maǾāźallah 

129.5   (allahġa śıyınamun) allahġa başķanıñ maǾbūd boluvından hem allahdan başķaġa Ǿibādet 

birlen emr ķıluvdan 

re

129.4   

res
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129.6    allahü teǾālā mini maǾbūd itüp yibermedi hem maǾbūd boluv birlen emr de ķılmadı şol 

ĥaķķ da allahü teǾālā źikr 

129.7   ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ādem üçün münāsib bolmadı 

( ) allahü 

129.8   teǾālānıñ ol ādemge kitāb birüvi ( ) daħı ħikmet hem peyġamberlik birüvi 

( ) 

erge eytüvi münāsib bolmadı (129.9   munıñ soñında ādeml ) miñe ķullar bolıñız 

( ) 

129.10   allahdan başķa yaǾnį allahü teǾālāge ķul bolmay miñe ķul bolıñız diyü (

 ) likin kitāb 

129.11   ħikmet ve peyġamberlik birilgen kişi eytür Ǿilmį birlen Ǿamel ķıluvçılardan bolıñız 

( ) şol nerse 

129.12   sebebli ( ) siz k r boldıñız (itābnı üyretü ) daħı şol nerse sebebli 

( ) 

129.13   boldıñız siz ( ) ders eytür boldıñız yaǾn  müderris boluvıñız 

sebebli 

į muǾallim ve

Ǿālim Ǿāmillerden boldıñız 

ǿ  

Ǿamel üçün izgü 

129.15   bolġan nerseni bilüvdür (

129.14   çünki Ǿilm üyretüvniñ ve Ǿilm üyrenüvniñ fa idesi iǾtiķād üçün ĥaķķ bolġan nerseni ve

) daħı ādem üçün sizge buyuruvı münāsib  bolmadı 

(bu orunda  kelimesi 

129.16   “  “ digendegi mānā-i fįhni teǿkįd üçün artduruldı ( ) 

sizniñ feriştelerni 
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129.17    tutuvıñız birlen ( ) daħı peyġamberlerni tutuvıñız birlen ( ) rabbiñiz itüp 

nite ki sābi’ūn feriştelerni 

129.18   yehūdler Ǿüzeyrni naśārālar Ǿįsānı rabb tutdılar ( ) eyā peyġamber 

bolġan ādem sizge 

129.19   küfr birlen buyurur mı ( ) siz müselmānlar bolġannıñ śoñında elbette 

aǾbuyurmas m nāsında 

129.20   ( ) şol vaķtni źikr ķıl sin ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selā ā m) alday allahü teǾāl

( ) peyġamberlerniñ 

129.21   Ǿahdini ( ) şol nerse üçün kim ol nerseni birdük sizge ( ) kitābdan 

hem 

n bolġuçı ol nerse ( ) munıñ śoñında kildi sizge ( ) 129.22   ħikmetde

rastlavçı resūl 

med Ǿaleyhi’s-selām (129.23   yaǾnį muħam ) sizniñ birlen bolġan nerseni yaǾnį kitābnı 

hem ħikmetni ( ) eger siz 

9.24   o  añar įmān kitürürsiz (12 l resūlge irişseñiz ) daħı añar yardem birürsiz 

( ) 

5   allahü teǾālā eytdi eyā bu resūl birlen iķrār ķıldıñız mu (129.2 ) daħı 

uşbu işiñiz 

ne Ǿahdimni ķabūl ķıldıñız mu diyü ( ) peyġamberler eytdiler iķrār 129.26   üzeri

ķılduķ biz (  

129.27 ) allah tdi ey ferişteler peyġamberlerniñ iķrārına şāhid bolıñız yā ki 

baǾżıñız baǾżıñızge 

ü teǾālā ey
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129.28   şāhid bolıñız maǾnāsında ( ) daħı min sizniñ birlen birge 

şehādet 

 

 

çilerdenmün (

I / 130 

130.1   birüv ) bes bir kişi bu mįŝāķ śoñında yüz döndürse 

(  

130.2 ) bes bu kişiler alardur yavızlar ve allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçılar bu āyetden 

aşķa peyġamberlerden a

erlerniñ bizniñ peyġamberimizge 

30.4   įmān hem bizniñ peyġamberimiz birlen iķrārı elbette başķa peyġamberlerden bizniñ 

peyġamberimizniñ artuķlıġı üçün  ammā  

130.5   siz ümmetniñ izgüsi boldıñız digen ayetden resūl allahnıñ başķa peyġamberlerden artuķ 

oluvı bilinse de 

peyġamberniñ izgü ve artuķ boluvı 

130.7   lāzımgine bola śarįħ bolmay (

130.3   śarāħaten resūl ekremniñ b rtuķ boluvı çıġa çünki bütün 

peyġamb

1

b

130.6   eltiz  ammā  gine biline çünki ümmetniñ izgü boluvına matbūǾaları bolġan 

) eyā allahü (teǾālā)nıñ dįnine başķanı 

( ) isterler mü (  

130.8 ) ĥālbūkim allahü teǾālāge boy śundı ( ) köklerde ve yirlerde 

130.9   (

bolġan nerseler 

) iħtiyār birlen ve özinden inśāf birlen hem iħtiyārsız ķılıç birlen 

( ) daħı ol 

130.10   allahü teǾālāge ķaytarılmış bolurlar  ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

eyt sin allahü teǾālāge įmān 
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130.11   kitürdük ( ) daħı bizniñ üzerimizge indürülgen nersege (ķurānıña) įmān 

kitürdük 

130.12   ( ) daħı ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām) ge indürülgen nersege (on  

) įmā

130.13   kitürdük (

saħifge n 

) daħı ismāǾįl (Ǿaleyhi’s-selām) birlen isħāķ (Ǿaleyhi’s-selām) 

n 

130.14   nersege įmān kitürdük (

ge indürülge

) daħı yaǾķūb (Ǿaleyhi’s-selām)ge daħı yaǾķūb 

įmān kitürdük (

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

130.15   balalarına indürülgen nersege ) daħı mūsā 

(Ǿaleyhi’s-selām) 

 birlen Ǿįsā (Ǿaleyhi’s-selām)ge birilgen nersege yaǾnį tevrāt birlen incįlge įmān 130.16  

kitürdük (  

130.17 ) daħı peyġamberlerge rablerinden birilgen nersege įmān kitürdük 

( ) 

130.18   peyġamberlerden hiç birisiniñ arasını įmānda ayurmamız yaǾnį baǾżısını taśdįķ itüp 

baǾżısını tekźįb 

130.19   itmemiz ( ) daħı biz ol allahü teǾālāge boy śunuvçılarmız ve Ǿibādetde 

iħlāślılarmız diyü 

130.20   ( ) ve kimdür dįn yüzinden islāmge başķanı istese ( ) 

şiden istelmiş nersesi ķabūl ķılınmas yaǾnį allahü teǾālā ħużūrında maķbūl bolġan dįn 

islām dįnidür 

0.22   ve başķ dįn maķbūl tügildür (

bes ol 

130.21   ki

13 a ) ve ol islāmdan başķa dįnni 

istegüçi kişi 
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130.23   āĥiretde Ǿnį ol kişiniñ istevinde fāǿide yoķdur bu āyet įmān 

birlen islāmnıñ 

żarar itüvçilerdendür ya

130.24   bir boluvına delālet ķıla çünki įmān istegen kişiden elbette maķbūl bolurġa kirek įmān-ı 

şķa 

  bolġaç islāmge başķa bolġan dįn istevçiden maķbūl bolmaġaç bes įmānda istevçiden 

130.26   kirek (

islāmge ba

130.25 

maķbūl bolmasķa 

) niçük allahü teǾālā şunday ķavmni ħaķlıķġa köndürsün 

( ) 

130.27   ol ķavm müǿmin bolġanları śoñında kāfir boldılar yaǾnį mürted boldılar 

( ) 

130.28   ĥālbūkim resūl (muħammed Ǿaleyhi’s-selām) ĥaķķ peyġamber diyü güvāħlık birdiler 

( ) daħı ol ķavmge muħammed 

ķurān ve muǾcizeler (

130.29   (Ǿaleyhi’s-selām)nıñ ĥaķķ peyġamber boluvına delālet ķıla turġan şāhidler kildi yaǾnį 

 

 

I / 131 

131.1 

 

) ve allahü teǾālā žulm ķıluvçılarnı ħaķlıķġa köndürmes ( ) islām 

131.2   ādemler (

śoñında kāfir bolġan 

) alarnıñ cezāları ( ) düristlikde islām śoñında kāfir bolġan 

131.3   bolġuçıdUr (

ādemlerge 

) allahü teǾālānıñ daħı feriştelerniñ daħı ādemlerniñ 

Ǿneti  la

( ) 
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131.4  (  barçasınıñ da ) ol laǾnetde meñgü ķalġanları ħālde ( ) 

islām śoñında 

131.5   kāfir bolġan lerden Ǿaźābnı ciñil ķ  bolmas ( ādem ılınmış ) daħı alar mühlet 

de birilmiş 

131.6   imesler ( ) meger şunday mürtedlerge laǾnet bolmas alar mürtedliklerinden 

ķaytdılar (  

131.7 ) uşbu işlerinden śoñ ( ) daħı bozġan nerselerini ıślāħ ķıldılar 

(  

131.8 ) bes düristlikde allahü teǾālā ol mürtedlerniñ tevbe sebebli günāhlarını 

et ķıluvçıdur bu āyetni seveyd oġlı ħāriŝ ħaķında indürildi digenler mürted boluvına 

ökingen śoñında 

131.10   tevbe itsem maķbūl bolur mı diyü ķavmine resūl allahdan soraġız diyü emr ķılġan idi 

l allahdan 

   śoraġanla geç ħār

yehūdler ħaķında 

 

yarlıķaġuçıdur hem alarġa 

131.9   raħm

ķavmi resū

131.11 r hem źikr ķılınaçaķ āyet in iŝ medįnege ķaytup tevbe itdi allahü teǾālā 

131.12  źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) düristlikde şunday ādemler  

( ) įmānları 

131.13   śoñında ķāfir boldılar ( ) munıñ śoñında küfrini artdurdılar yehūdler 

ħażret-i 

131.14   Ǿįsāge kāfir bolġanlar daħı mūsā Ǿaleyhi’s-selāmge hem tevrātke įmān śoñında incįlge 

inķār itkenler śoñra 

131.15   muħammed Ǿaleyhi’s-selāmge hem ķurānġa inkār ķılġanlar ( ) elbette 

bularnıñ tevbelerni ķabūl ķılınmas 
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131.16   ( ) daħı bu śıfatlı er azġunlardur ve ĥaķķ yoldan 

ad

 ādeml

aşķanlardur ( ) 

131.17   düristlikde şunday ādemler ( ) kāfir boldılar ( ) daħı öldiler 

ĥālbūkim alar 

 yaǾnį kāfir bolġan ħāllerinde öldiler (131.18   kāfirlerdür ) bes kāfir bolup 

ölgen ādemlerniñ 

ūl ķılınmas (131.19   hiç birisinden elbette ķab ) altun yüzinden yirni ŧolŧururlıķ 

mikdār (  

131.20 ) eger yir ŧolusı altun birlen lūŧ Ǿaźābından özini fidyelese de yaǾnį dünyāda yir 

 śar aźābından öz

ķçı bolsa ķabūl 

ŧolusı 

131.21   altun allahü teǾālā yolında f itse ve āħiret Ǿ ini fidyelese de yaǾnį 

ķutķarma

131.22   itilmes ( ) bu küfr üzerinde ölgen ādemler ( ) alar üçün rencitküçi 

Ǿaźāb 

131.23   bardur ( ) daħı bu küfr üze n ādemlerge Ǿaźābnı yibere turġan rinde ölge

yardemçilerden yoķdur 

131.24   3 inçi cüzǿ tamām bolup 4 inçige şurūǾ idildi ( ) izgülikniñ kāmiline 

irişmessiz (  

131.25 ) yaraŧķan nerseñizden śarf ķılmayınça ( ) ķayu ġına 

bolsa da yaraŧķan 

131.26   nerseñiz śarf ķılsañız ( ) bes düristlikde allahü teǾālā ol nerseni den 

bilgüçidür (  
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131.27 ) ŧa Ǿāmnıñ her birisi isr alarına ħelāl boldı 

(

ā’įl bal

 

131.28 ) meger ya ħe

e teve 

 

2.1   sütleri kibi (

Ǿķūb (Ǿaleyhi’s-selām) özine ħarām ķılġan nerse gine lāl bolmadı 

meŝelā teve itleri v

 

I / 132 

13 ) tevrāt indürülmiş bolmasdan burun bu āyetniñ 

inüvine sebeb 

şol 

32.3   ve teve sütleri aşaysun ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām) teve itleri ve teve sütleri aşamaydur idi 

ehūdlerni 

32.4   redd ķıluv üçün allahü teǾālā źikr ķılınġan āyetni indürdi yaǾnį ibrāhįmge teve itleri ve 

sütleri ħelāl idi 

ūb Ǿaleyhi’s-selām 

 ve teve süti aşamas 

 nezr eytdi 

132.2   yehūdler resūl allahġa eytdiler sin öziñ ibrāhįm milletinden diyü daǾvā ķılasun ve 

ĥālbūkim teve itleri 

1

didiler y

1

132.5   meger yaǾķ “Ǿırku’n-nisā” digen avruv ārız bolġaç selāmetlensem 

teve iti

(132.6   idim diyü ) bes ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

yehūdlerge eyt tevrātnı kitüriñiz 

132.7   ( ) bes tevrātnı oķuñız ( ) eger siz ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām)ge teve 

oldı digen söziñizde rast sözlilerden bolsañız resūl allah yehūdlerge bu sözni 

132.9   ħayrān boldılar hem tevrātnı kitürmediler (

itleri ve sütleri 

132.8   ħarām b

eytkeç yehūdler 

) bes bir kişi iftirāǿ ķılsa ( ) 

allahü teǾālā üzerine 
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132.10   ( ) yalġannı ( ) delįl ž

’s-selāmge 

 ve süti ħarām boldı diyü allahü teǾālāge iftirāǿ ķıldılar (

āhir bolġannıñ śoñında nitekim yehūdler 

ibrāhįm  Ǿaleyhi

132.11   teve iti ) bes iftirāǿ 

ķıluvçılar (  

132.12 ) alardır žālimler yaǾnį ħaķdan bāŧılge ötüvçiler ( ) eyt sin ey 

ām) 

ūdler ā rast eytdi

muħammed (Ǿaleyhi’s-sel

132.13   yeh ge allahü teǾāl  ( ) bes ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām)nıñ 

milletine iyeriñiz ( ) 

ıl bolġan dįnlerden avışķan ħālde ol ibrāhįm (132.14   bāŧ ) daħı ol ibrāhįm 

  şirk ķa zniñ ķıblem

132.16   (kaǾbeden) ilk bolġan didüklerini redd ķılup allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürdi 

allahġa 

132.15 ŧuvçılardan bolmadı *yehūdlerniñ müselmānlarġa bi iz “beytü’l-

muķaddes” sizniñ ķıbleñizden 

(  

132.17 ) düristlikde ādemlerge Ǿibādet üçün yirde ķoyulġan üyniñ evvelgi 

( ) 

r) resūl allahdan yirde evvel ādemlerge Ǿibādet üçün ķoyulġan üy 

2.19   śoraduķlarında mescid-i ħarām śoñra beytü’l-muķaddes digen araları niçe yıl digeç ķırķ 

yıl digen 

132.20   (

 mekkede 

132.18   bolġan ivdür (kaǾbedü

ķayısı diyü 

13

) bereket iyesi bolġan ħālde ol üy ( ) daħı bütün Ǿālemni 

aķlıķġa ħ
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132.21   köndürgüçi bolġan ħālde ol üy ( ) ol üyde (mescid-i ħarāmda) žāhir 

bolġan 

132.22   Ǿalāmetler bardur ( ) ol Ǿalāmetler cümlesinden ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām)nıñ 

baśup turġan ornıdur 

Ǿnį b  delālet ķıla tu

larnıñ beytu’l-lah kubbesine 

ħayvānlarnıñ ki

maķām-ı ibrāhįm kibiler (

132.23   ya eytu’l-lahda allahü teǾālānıñ ķudretine rġan žāhir Ǿalāmetler 

bardur ķuş

132.24   ķonmavı hem ħaremde yaratķaç yüklerniñ cānına ķaśd ķılmavı hem 

 

132.25 ) ve kimdür beytu’l-lahġa kirse emįn bolur yaǾnį ķıyāmet küniniñ 

Ǿaźābından ķutulur niteki 

132.26   resūl allah “  “ didi maǾnāsı bir kişi iki 

ĥaremniñ birisinde ölse 

132.27   ķıyāmet küninde Ǿaźābdan emįn bolup ķobarılmış bolur maǾnāsında yā ki bir kişi 

mānı a 

kirse öltürülü

Ǿnāsında 

beytu’l-lahġa cāhiliyyet za nd

132.28   vden ve talanuvdan emįn bolur islāmiyyet zamānında kirse hadlerden ve 

ķıśāślardan emįn bolur ma

132.29   ( ) ādemler üzerine allahü teǾālā rıżālıġı üçün vācibdür ( ) 

beytu’l-lahnı ziyāret 

 

I / 133 

 

133.1   üçün ķaśd ķıluv ( ) şol kişige vācibdür ( ) yol yüzinden allahnı 

 

33.2   ķaśd ķıluvġa küçi yitdi yaǾnį ħacge barup ķayturlıķ ĥarācatge (

ziyāret üçün

1 ) ve bir kişi 

allahü teǾālā farż 
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133.3   ķılġan ħacnıñ farżlıġını inkār itse ( ) bes düristlikde allahü teǾālā ( ) 

133.4   muñsızdur (

bütün Ǿālemden 

) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) kitāb ehline eyt sin ey kitāb 

ehli (  

133.5 ) ni üçün allahü (teǾālā)nıñ āyetlerini inkār itesiz yaǾnį muħammed 

133.6   nersesinde rast boluvına delālet ķılınġan Ǿalāmetlerni inkār itesiz kitāb ehliniñ āyetlerini 

bilüvi artuġraķ 

olġanlıķ  üçün küfrleri de ķabįħrek bola şunıñ üçün allahü teǾālā ĥiŧābını ehl-i kitābķa 

 ķıldı 

 ehl-i kitāb

ncįlni münkirler (

(Ǿaleyhi’s-selām)nıñ daǾvā ķılġan 

133.7   b ı

taĥśįś

133.8   tevrāt birlen incįlge įmān kitürüvlerini daǾvā ķılsalar da likin ħaķįķat de alar 

tevrāt 

) ve allahü teǾālā şāhiddür (133.9   birlen i ) sizniñ 

ķılġan nerseñiz üzerine 

133.10   ( ) ey muħammed kitāb ehline eyt sin ey kitāb ehli ( ) 

133.11   allahnıñ yolından (dįninden) ŧıyasız (

ni üçün 

) įmān kitürgen ādemlerni ( ) 

133.12   ĥaķķ bolġan dįninde ķañġırlıķ istegeniñiz ħālde (

allahü teǾālānıñ 

) ĥālbūkim siz şāhidler 

iz ĥaķķ 

133.13   dįn islām dįni ikençilikni (

(Ǿālimler) s

) allahü teǾālā ġāfil imes ( ) sizniñ 

den bir vaķtde enśārden evs birlen ħazrec kabįlesinden bir cemāǾat bir orunġa 

cıyuluşup 

Ǿamel ķılġan 

133.14   nerseñiz
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133.15   söyleşüp turalar idi bu cemāǾat yanından yehūdlerden ķays oġlı şās ütüp barġanda 

133.16   cemǾiyyetlerini kördi hem müselmānlarnıñ bu revişçe ülfetlenüvine ve söyleşüvine 

133.17   bir yigitke bar bularġa biǾāŝ künini źikr ķıl diyü ķoşdı yaǾnį evs birlen ħazrec 

133.18   ķılġan künini ol muĥārebede evsler ġālib bolġan iken bu yehūdį yigit şās ķoşķança bu 

133.19   biǾāŝ künini źikr ķıldı bu cemāǾatniñ cāhiliyyet zamānındaġı cemiyyetleri ķozġalup 

133.20   ķılıç, ķılıç! śoġışamız diyü ķıçķuruşdılar bu ŧavış resūl allahġa irişdi resūl allah 

133.21   az ħalķ birlen bu cemāǾat yanına bardı ve eytdi min sizniñ arañızda bolġanım ħālde 

133.22   çaķırasız mı? islām sebebli allahü teǾālā sizni ĥürmetledi köñilleriñizni ülfetlendürdi 

133.23   bu nizāǾ ve ķıçķuruş şeyŧān vesvesesinden iken diyü bes ķılıçlarını taşlap birisi birisine 

bularnıñ 

açuvı kildi yehūdlerden 

ķabįlesiniñ muħārebe 

cemāǾatke 

aralarında nizāǾ ķopdı 

naśāradan muhācirlerden bir 

cāhiliyyet zamānnı 

didi bu cemāǾat bildiler 

ķuçaklap 

133.24   yıġlaşdılar şol ħaķda allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürdi ( ) ey 

andalayın 

133.25   įmān kitürgen ādemler ( ) eger iyerseñiz ve boy śunsañız 

( ) 

tāb birilgen ādemlerden bir cemāǾatge (133.26   ki ) sizni įmānıñız śoñında kiri 

ķaytarurlar 

133.27   ( ) kāfir bolġanlarıñız ħālde ( ) ve niçük inkār itersiz yaǾnį sizge 

kār ķaydan in
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133.28   kilür ( ) ĥālbūkim siz ( ) sizniñ üzeriñizge allahü teǾālānıñ 

āyetleri oķulmış 

133.29   bolur ( ) daħı sizniñ ) allahnıñ resūli bar (muħammed  içiñizde (arañızda   

Ǿaleyhi’s-selām) ol 

 sizni hemįşe vaǾažli ve ġafletden oyġata şübheleriñizni yibere 

 

I / 134 

 

(134.1  ) ve 

imdür allah (teǾālā)ge k

134.2   yaǾnį dįnine tutunur ( ) bes taħķįķ o olġa 

köndürülmiş 

l kişini toġrı y

134.3   boldı ( ) ādemler (ey anday įmān kitürgen ) allahdan ħilāflıķ 

ķıluvda 

134.4   ķorķıñız ( ) ĥa dan ni

ķıñız (

ķķ ķorķuvı birlen yaǾnį allahü teǾālā çük ķorķarġa tiyüş 

şulay ķor  

134.5   ) daħı ölmeñiz ( ) meger öliñiz ( ) ĥālbūkim siz müselmānlarsız 

yaǾnį islām ĥālin ed  

aşķa 134.7   b ĥāl üzerinde ölüm irişken vaķtde ( ) daħı ey müǿminler 

cıyılġanıñız ĥālde 

134.8   allahnıñ yipine (dįnine) yapışıñız ( ) daħı ayrılışmañız ( ) 

daħı sizniñ üzeriñizge 

134.7   bolġan allahü teǾālānıñ niǾmetini isiñizge tüşüriñiz ( ) cāh

e biriñiz düşmānlar 

iliyyet 

zamānında biriñizg
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134.8   boldıñız ( ) bes islām sebebli allahü t riñiz arasını eǾālā köñille

ülfetlendürdi (  

134.9  ) bes allahü teǾālānıñ islām niǾmeti sebebli tañġa kirdiñiz yaǾnį evrildiñiz 

( ) dįnde ķardeşler 

bolup. 

lur id

134.10   bu āyetniñ mażmūnı birlen Ǿamel itsek dünyāda birinçi müterakkį ve ġālib millet 

bo ük (  

134.11 ) daħı islām dįni kilmesden burun tamuġdan bolġan çuķurnıñ ŧarafı 

üzerinde 

134.12  ölseñiz cehennem çuķurına tüşer idiñiz (  boldıñız şol ħālde ) bes allahü 

teǾālā islām sebebli 

134.13   tamuġ çuķurından ķutķardı sizni ( ) uşandaķ yaǾnį n nerselerni  

beyān ķılġan kibi 

źikr ķılınġa

134.14   ( ) allahü teǾālā sizg etlerini beyān ķılur (e Ǿalām ) sizniñ 

toġrı yolġa 

134.15   kö erǾā-ı maǾrūf bolġan nerse birlen emr ve şer bolġan 

nerseden nehy 

nilüviñiz üçün ş Ǿā-ı münker 

ħaķında allahü teǾālā 

134.16   źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) sizlerden bir cemāǾat bolsun 

( ) ol 

134.17   cemāǾat izkülikge ünderler ( ) da

rlen buyurur

ħı şerǾā-ı maǾrūf bolġan nerse 

bi lar 

134.18   ( ) daħı şeriǾā  işden tıyarlar bes allahü teǾālānıñ 

bolsun digen emri

-ı ķabāħat bolġan

nden 

134.19   emr-i bi’l-maǾrūf ve nehy-i Ǿani’l-münkerniñ farż boluvı çıġa çünki emr-i vücūb üçün  

-ı kifāye boluvı ammā  farż



  410

134.20   sizlerden digen sözinden yaǾnį ( )çıġa çünki “ ” tebǾįż üçün bes āyetniñ 

maǾnāsı bola 

134.21   sizlerden baǾżıñız ādemlerni şer vāfıķ bolġan körkem işlerge ündey turġan 

hem şerǾi ve Ǿ

iǾatke mu

aķl körkem 

 kitābķa ve senetke 

 üstinden tüşer 

 emr-i bi’l-maǾrūf 

134.22   köre turġan işler birlen emr ķıla turġan hem şerǾi ve Ǿaķl-ı ķabįħke śāyi turġan işlerden 

ŧıya turġan 

134.23   cemāǾat bolsun maǾnāsında maǾrūf diyü kitābķa ve senetke muvāfık bolġan işke, 

münker diyü

134.24   muĥālif bolġan eske eytürler farż diyü şübhesiz delįl-i ķatǾi birlen ŝābit bolġan işke 

eytürler 

134.25   farż-ı kifāye diyü bir meclisde yā ki bir şehrde ya ki bir maħlede ĥalķnıñ baǾżısı ķılsa 

küllisiniñ

134.26   küllisi ķılsa küllisine ŝevāb bolur hiç birisi ķılmasa küllisi günāhlı bolur meclis iǾtibār 

ķılınġanı selām 

134.27   ķaytaruv ve töçkergen kişige cevāb birüv kibi maħle ve şehr iǾtibār ķılınġanı cenāze 

namāzı kibi hem

134.28   nehy-i ǾaniǾl münker ħaķında ebū saǾįd el ĥudrįden ħadįŝ rivāyet ķılına resūl allah 

eytdidey “  

 

I / 135 

 

135.1   ” diyü maǾnāsı 

iñiz şerǾa veǾaķlġa ħilāf bolġan işni körse ķuvvetinden kilse ķolı birle

se 

sizlerden 

135.2   bir n özgertsün eger 

ķolı 

135.3   birlen özgertürge küçi yitmese tili birlen özgertsün eger tili birlen özgertürge küçi 

yitme
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135.4   köñli birlen özgertsün yaǾnį köñlinden mekrūh körsün ve bu köñlinden gine özgertüv 

įmānınıñ 

żaǾifregidür (135.5   ) ve bu izgülikge ündevçiler maǾrūf birlen emr 

ķıluvçılar hem 

 

en 

ı didi 

135.6   münkerden nehy itüvçiler alardur kemāl saǾādetke irişüvçiler resūl allahdan ādemlerniñ 

izgüsi kim diyü

135.7   śoralduķda maǾrūf birlen emr ķıluvçı münkerden nehy ķıluvçı allahü teǾālādan ķorķuvçı 

ve ķardeşleri birl

(135.8   dost turuvç ) daħı ey müselmānlar siz şunday ādemler kibi 

bolmañız 

135.9   ( ) ol ādemler allahü teǾālānı birlevde hem āħiret ve ķıyāmet ħāllerinde 

ayruluşdılar ve iĥtilāf 

ādemlerden yehūdler naśārālar murād (135.10   ķıldılar bu ) ol 

ādemlerge ittifāķnı vācib 

aǾnį yehūdlerge naśārā

allah “

135.11   itken ve ĥaķnı beyān itken žāhir delįller kilgenniñ śoñında y larġa 

allahü teǾālānı 

135.12   birlevde hem āħiret ve ķıyāmet ħāllerinde ittifāķ boluvnı vācib itken delįller kilse de 

iftirāķ ve iĥtilāf itdiler 

135.13   bu āyetde nehy ķılınġan teferruķdan uśūlde teferruķ murād-ı füruǾda tügil çünki resūl 

” 

135.14   diymiş yaǾnį ümmetimniñ dįniniñ füruǾlarında iĥtilāfları raħmetdür hem 

“  

135.15    “ digen yaǾnį ŧırışuvı sebebli ħaķġa toġrı kilse ŧurışuvı üçün bir 

ŝevāb ħaķġa 

toġrı kilüvi 

 müctehid 

135.16   üçün ikinçi ŝevāb ve eger müctehid ŧurışuvı sebebli ħaķġa toġrı kilmese 

ŧurışuvı 
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135.17   berāberinde hemįşe bir ŝevāb bolur ( ) bu allahü teǾālānı birlevde hem āħiret ve 

ķıyāmet ħāllerinde iĥtilāf 

135.18   ķıluvçılar ( ) alarġa uluġ Ǿaźāb bardur ( ) şol künde uluġ Ǿaźāb 

bardur (  

135.19 ) baǾżı ādemlerniñ (müǿminlerniñ) yüzleri aķ bolur ( ) daħı baǾżı ādemlerniñ (kāǾfirle

135.20   yüzleri ķara bolur ( )  ammā  mler alarnıñ yüzleri şunday āde

ķara boldı bes 

a taşlanmış bolur hem135.21   bularnı tamuġġ  bularġa şelte ķılup eytilmiş bolur 

( ) 

22   eyā mįsāķ küninde įmān kitürgeniñiz śoñında kāfir boldıñız mu 135. ( ) bes 

eger mįsāķ 

135.23   küninde įmān kitürgeniñiz śoñında kāfir bolsañız tatuñız Ǿaźābnı ( ) 

kāfir 

135.24   boluvıñız sebebli ( )  ammā  şunday ādemler alarn ķ 

boldı

ıñ yüzleri a

 

   135.25 ( ) bes yüzleri aķ bolġan ādemler allahü teǾālānıñ raħmetindedür yaǾnį 

cennetdedür 

135.26   ( ) ol yüzleri aķ bolġan ādemler allahnıñ raħmetinde meñgü 

ķaluvçılardur ( ) 

135.27   bu vaǾde hem vaǾįd āyetleri allahnıñ āyetleridür ( ) ol āyetlerni ey 

ħammed (Ǿ ām) siniñ 

ız (

mu aleyhi’s-sel

) daħı imes allahü teǾālā (135.28   üzeriñe ħaķlıķ birlen oķurm ) cebrni 

tilevçi 
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135.29   ( ) Ǿameller üzerine yaǾn ir maĥlūķġa (į hiçb ) daħı allah üçün mülkdür 

(  

 

I / 136 

136.1 

 

) köklerde ve yirlerde bolġan nerseler ( ) daħı  allahü 

Ǿālāge işlerni ķaytarılmış 

136.2   bolur ve her bir işke tiyüşli cezāsını birür Ǿabdu’l-lah ibn-i mesǾūdge ubey bin kaǾbge 

 bin cebelge yeh

136.3   mālik bin ensaf birlen yehūdā oġlı vehb eytdiler biz sizden artuķmız ve bizniñ dįnimiz  

te

muǾāź ūdlerden 

sizniñ dįniñizden 

136.4   izgü diyü şol haķda allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürdi ( ) ey 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) ümmeti 

136.5   siz allahnıñ Ǿilminde şunday ümmetniñ izgüregi boldıñız ( ) ol ümmetni 

ādemler üçün 

136.6   žāhir ķılındı ( ) şerǾā-ı maǾrūf bolġan nerseler birlen buyurursız yaǾnį 

įmān ve başķa 

136.7   yaħşı işler birlen ( ) daħı şerǾā-ı ķabįħ bolġan nerseden ŧıyarsız yaǾnį 

küfr ve başķa 

136.8   ķabāħat işlerden ( ) da

üǿmin bih 

136.9   niñ küllisine įmānnı içine ala bes bu āyet delālet ķıladur ümmet-i muħammed śalǾamnıñ 

136.10   boluvına elbette ümmetniñ izgü boluvı dįnde kāmil boluvları üçün dįnde kāmil 

ħı allahü teǾālāge įmānda hemįşe bolursız allahü 

teǾālāge įmān m

her bir ümmetden izgü 

boluvları matbūǾaları bolġan 
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136.11   peyġamberleriniñ başķa peyġamberlerden artuķ boluvından bes ümmetniñ izgü 

boluvına matbūǾaları bolġan 

136.12   peyġamberniñ efđālü’l-enbiyāǿ boluvı lāzım bola hem bu āyetden emr-i bi’l-maǾrūfnıñ 

farżlıġı biline hem ümmet-i muħammed 

çı boluvın 

136.13   śalǾamnıñ icmāǾsınıñ hüccet boluvı biline çünki lāmnıñ istiġrāķ üçün boluvına 

ķaraġanda bu āyet 

136.14   ümmet-i muħammed Ǿaleyhi’s-selāmnıñ her bir maǾrūf birlen emr ķıluvçı bolup her bir 

ķabįħden nehy ķıluv

136.15   tili eger bāŧılga ittifāķ ķılsalar ümmet-i muħammedniñ her bir maǾrūf birlen emr ķılup 

ve her bir ķabįħden 

136.16   nehy itüvçi bolmavı lāzım ( ) eger kitāb ehli tiyüşinçe įmān 

kitürseler idi 

136.17   ( ) bu įmān ehl-i kitāb üçün izgü bolur idi ( ) ehl-i kitābdan 

įmān 

em anıñ 136.18   kitürgenleri de bar selām oġlı Ǿabdu’l-lah h yoldaşları kibi 

( ) daħı ehl-i 

6.19   kitābnıñ kö rdur küfrde ŝābitlerdür (13 pregi yavızla ) ey müselmānlar yehūdler 

sizge 

136.20   hiç nerse birlen żarar ķılmaslar ( ) meger til birlen rencitüv birlen gine bir az 

żarar ķılurlar (  

136.21  ) ve eger sizniñ birlen yehūdler śoġış ķılsalar ( ) maǾlūm 

e 

 arŧlarn

bolġanları ħāld

136.22   sizge ı döndürürler ( ) munıñ śoñ nda yardem birilmiı ş bolmaslar 

136.23   ( ) yehūdler üzerine ĥorlıķ śoġılmış boldı ( ) ķayu orunda 
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136.24   nindi memleketde ŧursunlar alarġa hemįş iteki bu āyetniñbolsalar da kirek e źillet n  

mażmūnı hemįşe 

r ħaķında tapılmaķdadur (136.25   yehūdle ) meger yehūdlerge źillet mażrūb 

bolmas allahü teǾālāden bolġan yip 

136.26   sebebli ( ) daħı ādemlerden bolġan yip sebebli allahnıñ yipinden murād 

özlerine birilgen 

 ki allahnıñ źemmesi cebl-i nāsdan murād cizye yaǾnį yehūdlerge her bir ħālde 

źillet ve ħaķāret bolur 

let ve ħaķāretden çıķdılar dįnlerinde ŝābit boluvları birlen yā ki islām 

yirinde bolġanda cizye 

 bu ħablden niçe türli maǾnā alurġa mümkin idāre-i meşrūŧa ve duma 

kibi nerseler almaġa 

/ 137 

37.1   mümkin her kim bu āyetni fikri yitkençe müŧālaǾa ķılsun ve eger baǾżı müfessirler 

maǾnā birgençe gine eytsek bu 

dler ħaķında ħāżır tapıluvı bir az müşkil bolur çünki yehūdler 

ġāyet müteraķķį hem alarda 

ānlarda bolġan źilletden niçe mertebe kim ħāśıl-ı kelām bu āyetde 

źilletden naśārālarnıñ 

ehūdlerni talavı kibi şeyni alurġa mümkin likin “

136.27   tevrāt yā

136.28   idi meger źil

136.29   tölevleri birlen

 

I 

 

1

137.2   āyetniñ mażmūnı yehū

137.3   bolġan źillet müselm

137.4   rū-siyehdegi y ” ge bu vaķt 

rū-siyehniñ ķayu 

Ǿnā birirge kirek çünki başķa memleketlerde tamām ĥürriyet 

birlen turġan yehūdlerge 

āsını allahü teǾālā bilür likin kendim böyle maǾnāsını münāsib körem 

yaǾnį yehūdler ġāyet evśāl 

137.5   yirinde tursalar da dip ma

137.6   bar ħaķįķat maǾn
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137.7   ĥalķ bolduķlarından ķayu memleketde olsalar da ħaķāret astında ķalurlar idi likin 

dįnlerinde ŝebātları 

137.8   ve ittifāķları sebebli hem ħuķūķ-ı insāniye muĥāfažaları olan erbāb-ı muǾārif sāyesinde 

ħaķāretden necāt 

137.9   tapdılar (2) ( ) daħı yehūdler allahü teǾālādan bolġan açuv birlen 

ķaytdılar (  

137.10   ) daħı yehūdler üzerine faķįr śamān boluv hem bay bolup da faķįrlikden 

ķorķuv śoġılmış 

oldı (137.11   b ) yeh

ķaytuvları

ūdlerge źillet ve faķįrlik mađrūb boluv hem allahnıñ açuvı birlen 

 ( ) 

137.12   bunıñ sebeblidür düristlikde yehūdler boldılar ( ) allahü teǾālānıñ 

ār 

ldılar (

āyetlerini ink

137.13   ķılur bo ) daħı ħaķdan başķa peyġamberlerni öltürür boldılar 

( ) 

137.14   bu yehūdlerniñ kāfir boluvı hem peyġamberlerni öltürüvi ( ) şol nerse sebeblidür 

( ) günāhlı boldılar 

15   ya vları sebeblidür (137. Ǿnį günāhlı bolu ) daħı helālden ħarāmġa üter boldılar 

Ǿnį 

lap ħarāmnı ķılur boldılar (

ya ħelālni 

137.16   ŧaş ) ehl-i kitāb hemmesi beraber imesler 

(  

137.17    ) kitāb ehlinden toġrı ve ħaķlıķda ŝābit bolġan bir cemāǾat bar ( ) 

ol cemāǾat 

ahü te137.18    all Ǿālānıñ āyetlerini okurlar ( ) kiçeniñ saǾatlerinde ( ) 

ĥālbūkim alar secde 



  417

137.19   ķılurlar yaǾnį yassıǾ namāznı oķurlar çünki kit ıǾ namāznı oķumas bol

(

āb ehli yass ġanlar 

 

137.20   )kitāb ehli allahü teǾālāge daħı āħiret künine įmān kitürürler  

( ) 

137.21   daħı şerǾān yaħşı bolġan iş birlen buyururlar ( ) daħı şerǾā ķabāħat 

lġan işden bo

137.22   ŧıyarlar ( ) daħı izgüliklerge aşuġurlar ( ) ehl-i 

kitābdan 

137.23   bu śıfatd at izgülerdendür (a bolġan cemāǾ ) ve şol ner

 

se kim 

izgülikden

137.24   anı ehl-i kitābdan bolġan cemāǾat ķılur ( ) bes alarġa

ükr birlen atal

 ol izgülikniñ ŝevābı 

yoķ 

137.25   ķılınmış bolmas ŝevābnı kāmil itüv ş ġan kibi ŝevābnı żaǿiǾ itüv 

kimitüvde küfr birlen atala 

137.26   ( ) ve allahü teǾālā özinden ķorķuvçılarnı bilgüçidür 

( ) düristlikde 

y ādemler kāfir 137.27   şunda boldılar ( ) ol kāfir bolġan ādemlerden muñsız 

ķılmas (  

137.28   ) mālları daħı balaları ( ) allahü teǾālādan ( ) Ǿaźābdan hiç nerseni 

ılmas muñsız ķ

137.29   yevropanıñ baǾżı orunda źilletde bolmavları bir de āyetke muĥālif tügil çünki ol 

yirlerde ve ĥablun mine’n-nāsdır. ş.h. 

 

I / 138 
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138.1   yaǾnį yibermes ( ) ve bu kāfir bolġan ādemler ot iyeleridür 

( ) hem alar 

ılardur (138.2   oŧda meñgü ķaluvç ) bu dünyā tirükliginde 

kā ķ firlerniñ ittifā

138.3   ķılġan nerseleriniñ śıfatı ( ) cil kibidür ( ) ol cilde ķaŧı śalķunlıķ 

bardur 

138.4   ( ) ol ķaŧı   iyesi bolġan c y ķavmniñ iginine irişdi 

(

śalķunlıķ il şunda

 

138.5   ) ol ķavm küfr ve günāh sebebli nefslerine žulm itdiler ( ) bes ol ķaŧı 

śal lķun ıķ iyesi 

138.6   bolġan cil küfr ve günāh sebebli nefslerine žulm ķılġan ķavmniñ iginini helāk ķıldı 

( ) iginlerini 

138.7   helāk itüv sebebli ol ķavmge allahü teǾālā žulm ķılmadı ( ) ve likin ol 

ķa niñ vm özleri

138.8   küfrleri sebebli özlerine žulm ķıldılar ( ) ey anday įmān kitürgen 

ādemler 

138.9   ( ) eç sırdeş itüp tutmañız ( ) öziñiz

bolmaġan ki ı söyle

den başķadan yaǾnį dįnde 

ķardeş 

138.10   şilerni dost tutup eç sırrıñızn meñiz ( ) bozuķlıķda 

sizniñ ĥaķķıñızda 

138.11   kimçilik ķılmaslar yaǾnį sizge żarar kitüre turġan nersede ŧaķatlerini śarf ķıluvda 

kimçilik 
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138.12   ķılmaslar ( ) ve sizge ķaŧı żararnı istediler ( ) taħķįķ 

dįniñizde 

138.13   ħilāf k  aġırlarından yaǾnį sözlerinde r boldı 

(

işilerniñ n düşmānlıķ žāhi

) daħı 

zlerinden 

138.14   kökrekleri yaşirgen nerse uluġraķdur yaǾnį kökreklerinde yaşirgen düşmānlıķları 

sö

138.15   žāhir bolġan düşmānlıķlarından uluġraķdur ( ) taħķįķ iħlāsnıñ vācib 

boluvına 

138.16   hem müǿminler birlen dost bolup muĥālifler boluvġa delālet ķılġan 

āyetlerni s

birlen düşmān 

izge beyān ķılduķ 

138.17   ( ) eger beyān ķılġan nerseni Ǿaķlıñız birlen añlap bilseñiz 

( ) āgāh olıñız 

ǿminler ya

müǿminler (

138.18   siz ey mü Ǿnį ehl-i kitābnıñ münāfıķlarnı dost tutuvda ĥaŧāǿ ķıluvçı 

) siz 

138.19   ķardeşlikleri ve dostlıķları üçün ehl-i kitābdan bolġan münāfıķlarnı dost körürsiz 

( ) 

138.20   daħı ehl-i kitābdan bolġan münāfıķlar dįnde sizge muĥālif bolġanlıķları üçün sizni dost 

138.21   körmesler ( ) daħı siz allahü teǾālā indürgen kitābnıñ küllisine įmān 

kitürürsiz alar 

ıñızġa įmān kitürmesler (138.22   sizniñ kitāb ) ve her ķayçan ehl-i kitābdan bolġan 

münāfıķlar sizge 

138.23   yolıķsalar  ( ) įmān kitürdük biz diyü eytürler ( ) ve her ķayçan 

sizden avlaķ 

unda bolsalar (138.24   or ) açuvdan sizniñ üzeriñizge barmaķ 

başlarunı tişlerler 
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138.25   ( ) eyt yhi’s-selām) açuvıñız birlen öliñiz yaǾnį 

ölgeniñizge ķadar 

 sin ey muħammed (Ǿale

açuvda ķalıñız 138.26   ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) kökrek iyelerini 

bilgüçidür 

138.27   yaǾnį münāfıķlarnıñ kökreklerinde yaşirgen düşmānlıķlarnı bilgüçidür 

( ) 

138.28   eger sizge izgülik irişse ol izgülik ehl-i kitābdan bolġan münāfıķlarnı ħasretlendürür 

(  

 

I / 139 

139.1  

 

 ) ve eger sizge yavızlıķ irişse ( ) ol sizge irişken yavızlıķ sebebli 

dlanurlar ol 

ünā

şā

139.2   m fıķlar ( ) ve eger siz ehl-i  bolġan münāfıķlarnıñ düşmānlıġına 

śabr ķılsañız (

 kitābdan

) 

139.3   daħı alarnı dost tutuvda allahdan ķorķıñız ( ) alarnıñ mekrleri sizge 

hiç 

139.4   nerse żarar itmes ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) münāfıķlarnıñ ķılġan 

Ǿamellerini 

139.5   kāmil bilgüçidür ( ) ey muħammed (Ǿaleyh l vaķtni isiñe tüşür irte 

birlen çıķdıñ

i’s-selām) şo

 sin 

139.6   ( ) ehl aǾnį ħażret-i Ǿā’işe radiallahü teǾālā Ǿanhā ħücresinden 

(

iñden y

) müǿminlerni  
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139.7   türl ġa indürgeniñ ħālde (i orunlar ) śoġış ķıluv üçün ( ) ve allahü 

teǾālā sözleriñizni 

ür 139.8   işitküçidür ve niyetleriñizni bilgüçid ( ) şol va den iki türli 

cemāǾat 

ķtde kim siz

įlesinden benū139.9   (ħazrec ķabįlesinden benū seleme üves ķab  ħāriŝe) ķaśd ķıldı ( ) 

ķorķmaķlıķlarnı 

tüşüp k i 139.10   ve żaǾįfelenmekliklerini yaǾnį bu iki cemāǾatniñ köñillerine ķorķu itd

( ) ve  allahü teǾālā 

ķlavçıdur

139.11   bu iki cemāǾatke yardem birüvçidür yaǾnį köñillerine tüşken ķorķu ĥaŧresinden 

śa  ( ) 

139.12   daħı allahü teǾālā üzerine ( ) müǿminler işlerini tapşırsunlar bu źikr 

ķılınġan āyet uħud 

139.13   śoġışı ħaķında bu śoġışda müşrikler üç miñ ķadar bolup śaĥābeler bir miñ ķadar bolġan 

139.14   ŧaġına ħicretden üçünçi yılda on  ikinçi şevvālde çeharşenbe kün kilgenler  resūl allah 

139.15   oġlı Ǿabdu’l-lāhnı meşveretke çaķırġan ebį oġlı Ǿabdu’l-lāh hem enśārdan bir azı ey 

139.16   sin çıķma digenler baǾżılar çıġarġa ķıstaġanlar āĥirinde resūl allah çıķġan hem 

müşrikler uħud 

śaħābelerni hem ebį 

allahnıñ resūli bu śoġışķa 

cerāħatlengen müselmānlar maġlūb 

139.17   bolġanlar ( ) ve taħķįķ sizge allahü teǾālā yardem birdi ( ) bedr 

śoġışında mekke birlen medįne  

139.18   arasında bolġan bir śudur bedr isimli ādemniñ mülkinde bolġanlıķdan ol śunı bedr diyü 

atalġan (  
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139.19   ) ĥālbūkim siz azlıġıñız sebebli ĥorlar yaǾnį żaǾįfler idiñiz ( ) bes 

śoġışda resūl allah  

le139.20   bir n birge ŝābit boluvda allahdan ķorķıñız ( )  al ālānıñ 

niǾmetine şükr ķıluv

lahü teǾ

ıñız üçün 

139.21   ( ) şol vaķtini bedr vaķǾasında allahü teǾālā sizge yardem birdi ( ) ey 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

139.22   sin müǿminlerge eytür boldıñ ( ) eyā yitmes mi sizge ( ) 

rabbiñizniñ  sizge yardem 

139.23   birüvi ( ) feriştelerden üç miñ ferişte birlen ( ) ol feriştele

ı ħālde allahü teǾāl rüp mü

ı śoñra üç 

r 

indürülmiş 

139.24   bolġanlar ā bedr śoġışında evvel bir miñ ferişte indü ǿminlerge 

yardem ķıld

139.25   miñ indürdi śoñra biş miñ indürdi ( ) belį üç miñ ferişte birlen allahü teǾālānıñ 

yardem birüvi yiter 

139.26   ( ) eger müǿminler śoġışķ abrlıķ ķılsalar daħı resūl allah emrine ħilāflıķ 

ķıluvda allahü teǾālā

a ś

dan 

orķsalar (139.27   ķ ) müşrikler sizge bu tiz vaķtlerinden kilürler yaǾnį 

şol sāǾatdenök 

139.28   kilürler ( ) ey müǿminler sizge rabbiñiz yardem birür 

( ) feriştelerden 

/ 140 

 

I 
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140.1   biş miñ ferişte birlen ( ) Ǿalāmetlengenleri ħālde ol ferişteler ( ) daħı 

allahü teǾālā sizge 

dem birüvni ķılmadı (140.2   ferişteler birlen yar ) meger sizniñ üçün süyünç ķıldı 

(  

140.3   ) daħı bu ferişteler birlen yardem birüvni ķılmadı meger bu yardem birüv birlen 

köñilleriñiz ķarar 

140.4   tapsun üçün ķıldı ( ) yardem itmes ( ) meger allahü teǾālā 

ħużūrındandur ( ) 

140.5   ol  allahü teǾālā yardem birüvde ġālibdür hem ħikmet iyesidür ( ) allahü teǾālā 

bedr śoġışında yardem 

140.6   birdi müǿminlerge bir ŧā’ifeni kismeklik ve helāk ķılmaķlıķ üçün ( ) kāfir 

bolġan ādemlerden 

140.7   ( ) yeise kāfir bolġan ādemlerni yüz töpen yiberüv üçün yaǾnį rüsvāy ķıluv üçün 

(  

140.8   ) bes müşrikler rüsvāy bolsalar maķśūdlarına irişüvden ümįdlerini kiskenleri 

ħālde 

140.9   yurŧlarına kiri ķayturlar ( ) siniñ irkiñde işden hiç nerse yoķ (  

140.10   ) yeise allahü teǾālā bedr śoġışında müǿminlerge yardem birdi müşrikler 

üzerine müselmān bolsalar 

i ķabūl itüv birlen ķaytuv üçün (140.11   küfrden tevbelerin ) yeise müşriklerni 

Ǿaźāb ķıluv üçün eger 

bit bolsalar yaǾnį allahü teǾālā müşriklerniñ işine mālikdür tilese helāk 

ķılur tilese rüsvāy 

140.12   küfrlerinde ŝā
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140.13   ķılur tilese müselmān bolġan śūretde tevbelerini ķabūl ķılur tilese Ǿaźāb ķılur 

küfrlerinde devām itseler 

140.14   ( ) bes düristlikde müşrikler şirkleri sebebli žulm ķıluvçılardur ( ) daħı 

allah üçün 

 mülkdür 140.15  ( ) köklerde ve yirlerde bolġan nerseler 

( ) tilegen 

140.16   kişini yarlıķar  allahü teǾālā( ) ve tilegen kişisini Ǿaźāb ķılur 

( ) 

140.17   ve allahü teǾālā bendelerni yarlıķaġuçı ve alarġa raħmet itüvçidür ( ) 

ey anday įmān 

en ādemler (140.18   kitürg ) ribā aşamañız ( ) ķat ķat artduruv birlen 

ke ķadar rib

i artdurġan 

artdurġanıñız 

140.19   ħālde ħalķ müddet ā alġaçda yine de müddet içinde ribā da artdurġanlar 

yaǾnį müddetn

140.20   śayın ribāsını da artdurġanlar ( ) ribā aşavda allahdan ķorķıñız 

( ) saǾādetke 

140.21   irişüviñiz üçün ( ) şunday otdan śaķ bolıñız ( ) 

ħażırlenmiş  

n 140.22   boldı ol kāfirler üçü ( ) daħı ribānı ħarām itüvde e 

hem resūl Ǿaleyhi’s- 

 allahü teǾālāg

140.23   selāmġa iŧāǾat ķılıñız ( ) raħ

  işāretinden

ribā uluġ 

met ķılınmış boluvıñız üçün bu āyetniñ 

Ǿibāretinden ribānıñ 

140.24   ħarām boluvı biline  ammā  uluġ günāh sebebli müǿmin bendeniñ įmāndan 

çıķmavı biline çünki 
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140.25   günāh şulay bola turup allahü teǾālā ribā aşamañız diyü müǿminlerge ĥiŧāb ķıldı bes 

bilindi ki ribā aşav 

140.26   birlen įmān hemįşe bāķį boluvçılıķ daħı müǿminge günāhnıñ żararlı boluvına delālet 

ķıla çünki allahü 

140.27   teǾālā ribā aşavdan śaķlanmasañız oŧķa kirürsiz diyü vaǾįd ķıldı imām-ı āǾžam 

ħażretleri bu āyetni ķurānda 

9   (

140.28   iñ ķorķınçlı āyet digen yine de bu āyetden māżį sįġāsından nārnıñ ħāżır maĥlūķ boluvı 

çıġa 

) daħı rabbiñizden bolġan yarlıķavġa aşuġıñız (140.2 ) daħı 

şunday ucmaħķa 

I / 141 

 

141.1   aşuġıñız (

   

) ol ucmaħnıñ kinligi köklernin ve yirlerniñ kiñligi kibidür 

141.2   ( ) ol ucmaħnı allahü teǾālādan günāh ķıluvda ķorķuvçılar üçün ħażırlenmış 

yet ucmaħnı

vā 

-źāt ĥāżırlenüvi 

berinde 

çı 

boldı bu 

141.3   ā ñ ħāżır maĥlūk boluvına delālet ķıla eger tamuġ kāfirler üçün ħażırlense 

ucmaħ tak

141.4   kişiler üçün ĥāżırlense günāhlı müǿminler ķayda bolur diyseñ cevābda eytürmiz 

cennetniñ biǾź

141.5   müttaķįler üçün gine bolur uşandaķ cehennemniñ bi’z-zat ħażırlenüvi kāfirler üçün gine 

bolur likin günāhlı 

141.6   müǿminler günāhları ķadar kāfirlerge tebǾā-i tamuġġa kirüp yanarlar śoñra müǿminlerge 

tebǾā-i įmānları bera

141.7   ucmāĥķa kirürler yā ki her bir müǿminni müttaķį diyürmiz çünki müttaķįniñ maǾnāsı 

şirkden ve günāhdan śaķlanuv
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141.8   maǾnāsında bolmayınça faķat şirkden śaķlanuvçı maǾnāsında bolur 

( ) müttaķįler 

141.9   şunday ādemlerdür baylıķ ħālinde de ve faķįrlik ħālinde de infāķ ķılurlar yaǾnį 

ından kilgen ķadarķullar  

141.10   kirek az ve kirek köp allahü teǾālā yolında śarf ķılurlar ( ) daħı 

müttaķįler açuvnı içlerine 

141.11   yotuvçılardür yaǾnį açuv mūcibinçe iş ķılmaslar ( ) daħı müttaķįler 

rencitken ādemlerden 

 (141.12   afv ķıluvçılardur ) ve allahü teǾālā izgülik ķıluçılarnı dost körür 

(  

141.13   ) daħı şunday ādemler her ķayçan fāħiş işni (meŝelā zinānı) ķılsalar 

( ) 

14   yeise özlerine žulm ķılsalar meŝelā ĥarām ĥatunnı o bu kibi iş ķılsalar (141. ) 

Ǿālānıñ 

i iske tüşürürler (

allahü te

141.15   vaǾįdn ) bes günāhları üçün yarlıķamaķ isterler 

(  

141.16 ) ve kimdür günāhlarnı yarlıķar yaǾnį hiç kim yarlıķamas ( ) meger 

allahü teǾālā gine yarlıķar (  

141.17   ) da aħı ķılġ n işlerine devām itmediler ( ) ĥālbūkim özleri 

ķılġan 

  işlerin günāh ikenni bilürler (141.18 ) bu śıfatlı ādemler alarnıñ 

cezāları 
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141.19   rablerinden yarlıkavdur ( ) daħı ucmāħlardur ( ) ol 

ucmāĥlarnıñ astından 

141.20   yılġalar aġar ( ) o ħlarda meñgü ķalġanlarl ucma ı ħālde ( ) 

ni ħoş 

141.21   körkem boldı vçılarnıñ ecri (Ǿamel ķılu ) taħķįķ sizden burun ötdi 

( ) 

141.22   ötkendegi ümmetlerde bolġan senetler (vāķǾalar) ( ) bes yirde seyr 

ılıñız (ķ ) bes 

llerini biliñiz (141.23   iǾtibār ķılup ķarañız yaǾnį evveldegi ümmetlerniñ ħā ) niçük 

boldı ( ) 

141.24   peyġamberlerni yalġanġa tutķan ādemlerniñ śoñġı ħāli bu āyetde coġra āret bar fiyege iş

çünki allahü teǾālā 

141.25   Ǿibādetke hem günāhdan tevbege ġufrān  ve cennet birlen vaǾde ķıldı da ŧāǾat ķıluvġa 

141.26   bolġan nerseni źikr ķıldı ol peyġamber birlen birge muĥālifler birlen köp rablerine 

141.27   yaǾnį ķurūn-ı māżiyeniñ ħāllerini teǿmil itüvde elbette ķurūn-ı māżiyeniñ ħāllerini 

141.28   arżnı maddį seyr birlen emr-i murād tügil belki maǾnevį seyr birlen emr-i murād ķurūn-

141.29   bilüvde maǾnevį seyr elbette coġrafiya fenni birlen ħāśıl bola hem ķuvvetinden ķilgen 

 

ve günāhdan tevbege bāǾiŝ 

Ǿibādet ķıluvçı Ǿalimler 

bilüv üçün bütün vech-i 

ı māżiyeniñ ħāllerini 

kişige maddį seyr de kirek 

I / 142 
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142.1   çünki müşāhede eŝeri yine de ķuvvetlirek hem semāǾ eŝerinden artuġraķ niteki bir şāǾir 

eytken 

142.2   “ ” diyü yaǾnį bizniñ eŝerlerimiz bizniñ kim 

ikenligimizge 

142.3   delālet ķılur bes biz ölgenniñ śoñında eŝerimizge ķarañız maǾnāsında hem coġrafiyege 

işāret bola 

142.4   allahü teǾālānıñ “ ” āyeti  maǾnāsı eyā 

ādemler 

142.5   yirde seyr ķılmadılar mu eger yirde seyr ķılsalar özlerinden ilk bolġan ķavmniñ śoñġı 

142.6   bolġannı iǾtibār ķılup ķararlar idi ve bilürler idi hem resūl allahnıñ 

ħālleri niçük 

“  “ 

ş

śoġış ķıluv kibidür 

142.8   coġrafiye diyü yirniñ ħāllerini (meŝelā iķlįmlerni taġlarnı yılġalarnı yapanlarnı sularnı) 

142.9   turuvçılarnıñ ħāllerini (tillerin Ǿādetlerin dįnlerįn tabįǾatlerin ĥalķların Ǿamellerin 

142.10   daħı ol yirde bolġan ħayvānlarnı aġaçlarnı çuķurlarnı havālarunı issilik ve 

142.7   hadįŝinde coġrafiyege i āret bar yaǾnį ümmetimniñ seyāħat ķıluvı allahü teǾālā yolında 

hem yirde 

rızķların 

śalķunlıķlarunı) 

142.11   bilüvge eytürler ( ) bu źikr ķılınġan nerseler ādemlerge beyāndur 

( ) daħı 

vçı ādemlerni 142.12   şirkden śaķlanu ħaķlıķġa köndürgüçidür hem alarġa vaǾaždür 

( ) ey 

ħasretlenmeñiz 

142.13   müselmānlar müşrikler birlen śoġış ķıluvdan żaǾįflenmeñiz hem alardan irişken nersege 
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142.14   ( ) ĥālbūkim siz alardan üstünsiz çünki siz ħaķlıķdasız ve cihād ķıluvıñız 

ĥāliś allahü teǾālā 

ıżālıġı üçün142.15   r dür ve maķtūlleriñiz ucmaħdadur müşrikler bāŧıllıķdadur alarnıñ cihādı 

şeyŧān üçündür 

142.16   ve maķtūlleri cehennemdedür ( ) eger siz çın įmān kitürgen bolsañız 

müşriklerden ķorķmañız 

142.17   yaǾnį żaǾįflenmeñiz ve ħasretlenmeñiz ( ) eger sizge ey müselmānlar 

uħud śoġışında mecrūħ 

142.18   boluv kibi ķaŧılıķ irişse ( ) bedr śoġışında müşrikler ķavmine sizge 

irişken ķaŧılıķnıñ 

şdi (142.19   meŝeli bolġan ķaŧılıķ iri ) ve bu künlerni ādemler 

arasında döndürürmiz 

ġālibliklerini ādemler arasın142.20   yaǾnį künlerde bolġan nuśret ve da döndürürmiz baǾżı vaķt 

bir cemāǾatke 

142.21   bolur nuśret ve ġāliblik ve baǾżı vaķt ikinçi cemāǾatke bolur ( ) 

vaǾażlensünler 

142.22   üçün daħı allahü teǾālā žuhūr ilmi birlen įmān kitürgen ādemlerni bilsün üç n 

döndürürmiz (

ü

 

142.23   ) daħı sizlerden şehįdler tutsun üçün uħud şehįdleri murād 

( ) ve allahü teǾālā 

24   žulm ķıluvç142. ılarnı dost körmes ( ) daħı allah (teǾālā) įmān 

 (

kitürgen 

142.25   ādemlerni günāhlarından pāklasun üçün ) daħı kāfirlerni helāk itüv 

üçün (  
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142.26   ) eyā ucmaħķa kirüvi ldıñız mu ey müǿminler 

(

ñizni ĥesāb ķı

) 

hü teǾālā ayuru142.27   alla p bilmegen zamānda ( ) sizlerden cihād ķılġan 

ādemlerni 

142.28   ( ) daħı śoġışda śabırlı yaǾnį śoġış ķılıñız hem 

śoġışda śab

ķ ķıluvçı ādemlerni 

ırlıķ 

142.29   ķılıñız allahü teǾālāge Ǿilm-i žuhūr birlen maǾlūm bulmay turup ucmaħķa kirüvni ĥesāb 

aǾnāsında 

 

ķılmañız m

I  / 143 

 

143.1   ( ) ve taħķįķ siz ey müǿminler śoġışda şehįd bolup ölüvni arzu 

ıldıñız (ķ  

143.2   ) śoġışķa yoluķmasıñızdan burun ( ) bes taħķįķ śoġışnı 

müşāhade öt k rdiñiz 

143.3   ( ) ĥālbūkim siz ķararsız yaǾnį tamām köz birlen kördiñiz ķamįǾe oġlı 

Ǿabdu’l-lāh resūl allahġa 

143.4   taş birlen bergeç resūl allahnıñ tişi śındı ve yüzi cerāħatlendi Ǿumeyr oġlı musǾab resūl 

įǾe 

143.5   oġlı Ǿabdu’l-lah cerāħalegeç ķamįǿe  oġlı Ǿabdu’l-lahnı öltürdi ķamiǿe oġlı Ǿabdu’l-lah 

143.6   öltürdim diyü bildi hem birev ķıçķurdı muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) öltürüldi diyü resūl 

143.7   arasında fāş boldı resūl allah ey allahnıñ ķulları miñe kiliñiz! diyü ķıçķurdı oŧuzlap 

allahnı ķam

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām)nı 

allahnıñ öltürülüv ħaberi ħalķ 

śaħābe kildiler 
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143.8   ķalġanları taraldılar resūl allah ni üçün maġlūb boldıñız diyü şelte ķıldı śaħābeler biz sini 

maķtūl 

143.9   diyü bildük şunıñ üçün kiri çikdük didiler münāfıķlar muħāmmed (Ǿaleyhi’s-selām) 

maķtūl bolsa iski dįniñizge 

nniñ śoñında 

143.10   kiri ķaytup ķardeşleriñizge ķoşulıñız didiler mālik oġlı enesniñ ata bir toġma ķardeşi 

naśr oġlı 

143.11   enes eytdi ey ķavm-i muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) maķtūl bolsa rabbisi tirükdür resūl 

allah ölge

143.12   dünyāda tirük bolup ni ķılmaķçı bolasız eyideñiz śoġışıñız didi hem ķılıçnı baġlap 

śoġışup maķtūl 

143.13   boldı radiallahü Ǿanh şol ħaķda allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürdi ( ) 

imes muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

143.14   ( ) meger evvelgi resūller kibi bir resūldür ( ) ta

ūller ötdi 

ħķįķ 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām)dan 

143.15   ilk res ( ) indi eger muħammed (  yā ki 

öltürilse ( 

Ǿaleyhi’s-selām) ölse

143.16   ) o kiçeleriñiz üze Ǿnį islām dįninden küfrge dönersiz mi 

yaǾnį muħ

rine eylenürsiz mi ya

ammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

143.17   ölse sizge anıñ dįni ķalur niteki ni ķadar peyġamberler öldi de dįnleri ķaldı 

(  

143.18   ) ve kimlerdür iki ökçesi üzerine eylenür yaǾnį islāmdan küfrge kiri döner 

(  

143.19   ) bes ol kişi allahü teǾālāge hiç nerseni żarar itmes ( ) allahü 

teǾālā islām 

iǾm ü teǾālā śoġışķa ķızu143.20  n eti üzerine şükr ķıluvçılarġa elbette cezā birür allah ķdurup 

eytdi (  
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143.21  ) hiçbir nefske ölmek bolmadı ( ) meger allahü teǾālānıñ iźni birlen 

gine ölmek boldı 

yaǾnį herbir nefsk ķa143.22   e allahü teǾālānıñ Ǿilminde ve żāsında maǾlūm bolġan ecel bar şol 

ecelden hiçbir nefs 

143.23   ilk de ölmes ve śoñġa da ķalmas bes kirek śoġış ķılsun ve ķılmasun bendeniñ ecelsiz 

ölüv iħtimāli 

143.24   yoķ ( ) allahü teǾālā ölümni mūķit bolġan yazuv birlen yazdı hiçbir şol 

vaķtden alda 

143.25   hem śoñ uv iħtimāli yoķ (ġa ķal ) ve kimdür dünyā ŝevābını tiler 

( ) ol kişige 

ā ŝevābından (143.26   dünyādan ülüş biremiz yaǾnį düny ) ve kimdür āĥiret 

ŝ er (evābından til ) 

143.27   ol kişige āĥiretden (ŝevābından) birürmiz ( ) niǾmetu’llahġa şükr 

ķıluvçılarġa 

143.28   elbette cezāǿ (ülüş) birürmiz ( ) ve köp medür peyġamberden 

( )  

ldı

143.29   ol perġamber birlen birge muĥālifler birlen köp rablerine Ǿibādet ķıluvçı Ǿameller śoġış 

ķı  ( ) 

 

 bes ol cemāǾat żaǾįflenmediler yaǾnį ķorķmadılar (

 

I / 144

 

144.1  ) allahü 

Ǿālānıñ yulında 

nlik üçün y

te

144.2   özlerine irişken nerse üçün yaǾnį matbūǾ bolġan peyġamberleri öltürilge ā ki 
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144.3   aralarından baǾżısı öltürilgenliki üçün ( ) daħı düşmāndan ķorķup dįnde hem 

144.4   żaǾįflenmediler ( ) daħı dü įşe śalābetlerinde şmānġa iyilmediler belki hem

boldılar (  

144.5   ) ve allahü teǾālā śabrlıķ ķıluvçılarnı dost körür ( ) daħı ol 

Ǿibādet 

144.6   ķıluvçı Ǿālim cemāǾatniñ sözi bolmadı ( ) meger eytüvleri boldı ( ) 

144.7   bizni yarlıķaġay idiñ (

ey rabbimiz 

) günāhlarımıznı ( ) daħı işimizde bolġan 

isrāfımıznı 

144.8   ( ) daħı śoġışda ayaķlarımıznı berkitkey idiñ ( ) daħı 

kāfir 

   ķavm üzerine bizge yardem birgey idin diyü yaǾnį şundan başķa söz eytmediler 144.9

( ) 

14 ā a4.10   bes allahü teǾāl larġa dünyā ŝevābın birdi ( ) daħı āĥiret ŝevābının 

körkemin birdi 

144.11   ( ) ve allahü teǾālā izgülik ķıluvçılarnı dost körür 

( ) ey 

4.12   anday įm ürgen ādemler (14 ān kit ) eger kāfir bolġan ādemlerge boy 

śunsañız 

144.13   ( ) sizni ökçeleriñiz üzerine ķaytarurlar yaǾnį įmāndan küfrge 

ķaytarurlar 

144.14   ( ) bes öziñizge żarar itüvçi bolġan ħāliñizde ķaytursız ( ) 

belki  
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144.15   allahü teǾālā sizge yardem birüvçidür sizge allahdan başķanıñ yardami kirekmes 

( ) 

144.16   ve ol allahü teǾālā yardem birüvçilerniñ izgüsidür ( ) kāfir 

bo  lġan ādemlerniñ

144.17   köñillerine taşlarmız ( ) ķorķuvnı yaǾnį allahü irlerniñ 

köñline ķorķu taşlad

teǾālā uħud śoġışında kāf

ı 

144.18   hiç sebebsiz śoġışnı ķoydılar ebū süfyān resūl allahġa ey muħammed kileçek sine de 

bedrde śoġış ķılurmız 

144.19   didi resūl allah inşāǿallah didi ( ) allahü teǾālāge şirk ķaŧuvları sebebli ( ) şol nersen

144.20   şirk ķatuvları sebebli ( ) ol nerseniñ maǾbūd boluvı birlen allahü teǾālā 

144.21   indürmedi yaǾnį allahü teǾālāge müşriklerniñ Ǿibādetde śanemlerni şerįk ķıluvçıları 

li 

delįl 

sebeb ( ) 

144.22   ve ol kāfirlerniñ baraçak orunları tamuġdur ( ) ve ni ve yavuz boldı 

žālimlerniñ 

144.23   baraçak ornı ( ) ve taħķ desini rast ķıldı yaǾnį 

allahü teǾālā

įķ allahü teǾālā vaǾ

 

ġa yardem birüv bi144.24   müselmānlar rlen ķılġan vaǾdesini rast ķıldı ( ) şol vaķtde 

( ) siz 

144.25   ey müǿminler allahü teǾālānıñ iźni birlen kāfirlerni öltürür boldıñız ( ) 

ħatt r ķayā kim he çan 

144.26   siz śoġış ķıluvdan żaǾįflendiñiz ve ķorķdıñız ( ) da d 

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ em

ħı muħamme

rinde nizāǾ 

144.27   ķılışdıñız yaǾnį nizāǾlaşup resūl allahġa ķoşķan orunda ŝābit bolmay köñilleriñiz 

ġanįmet mālına kitdi 
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144.28   atuvçılardan baǾżıları toķtay turġan ornımız bu tügi ı resūl allah emrine 

ħilāflıķ 

l didiler baǾżılar

145.1   ķılmaymız didiler emrleri resūl allah ķoşķan orunda ondan kim ādem birlen ŝābit boldı 

alġanları 

145.2   ġanįmet malunı alurġa ķaçdılar (

 

I / 145 

 

ķ

) daħı muħammed (Ǿaleyhi’s-selām)nıñ emrine 

ünāhlı boldıñız g

145.3   ( ) allahü (teǾālā) sizge körsetkenniñ śoñında ( ) sizniñ söygen 

nerseñizni yaǾnį 

n 

Ǿdesinde rast 

145.4   yardemini yaǾnį şol sebebler üçün allahü teǾālā sizden yardemni menǾ ķıldı ve bu işlerge 

ķadar nuśret birle

145.5   va boldı ( ) sizlerden dünyā fāǿ i tilegeniñiz bar 

ġanįmet mālına 

idesin

145.6   ķızuġup resūl allah ķoşķan orunda toķtavnı ķoyuvçılar kibi ( ) ve 

sizden bar 

145.7   āĥiret ŝevābnı tile h ķoşķan orunda ŝābit boluvçılar kibi geniñiz resūl alla

( ) munıñ 

emni ķoydı da ma

boldıñız (

145.8   śoñında allahü teǾālā sizni kāfirlerden döndürdi yaǾnį sizge yard ġlūb 

) 

145.9   sizni imtihān ķıluv üçün yaǾnį sizlerden iĥlāślılarıñız iĥlāśsızlarıñızdan ayrılsun üçün 

(  

145.10  ) ve taħķįķ sizden allahü teǾālā kimçilikleriñizni afv ķıldı 

( ) ve allahü teǾālā 
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145.11   müǿminler üzerine şefķat iyesidür ( ) şol vaķtni yardemni sizden döndürdi allahü 

teǾālā ( ) siz 

145.12   yirde ķaçup yıraķ barur boldıñız ( ) daħı hiç kim üzerine ittifāk ķılmas 

ıñız bold

145.13   ( ) ĥālbūkim peyġamber sizni artıñızda ündeydür yaǾnį miñe 

kiliñiz ey allahnıñ 

145.14   ķulları mine kiliñiz ey allahnıñ ķulları min allahnıñ resūli mini ħürmetlegen ādem 

145.15   (

ucmaħķa kirür diyü 

) bes peyġamberiñizden ķaçuvıñız sebebli rabbiñiz sizni cezāǿladı ( ) 

tutaş bolġan 

145.16   ķayġu birlen yā ki resūl allahġa ħilāflıķ ķıluv sebebli tutķan ķayġu sebebli sizni de 

145.17   cezāǿladı

birisi birisine 

allahü teǾālā ķayġu birlen 

 ( ) allahü teǾālā sizden ķuśūrıñıznı Ǿavf itdi ķayġurmassızlıġıñız 

üçün ( ) 

145.18   şol nerse üzerine ( ) ötdi sizden ol nerse ( ) daħı sizge irişken nerse 

145.19   üzerine ķayġurmassızlıġıñız üçün ötken nerseden ġālib boluv ve ġanįmet mālı murād 

   m ūl boluv ve mecrūħ boluv murād (

irişken nerseden 

145.20 aķt ) ve allahü teǾālā sizniñ ķılġan 

Ǿameliñizniñ žāhirini 

145.21   bilüvi kibi bāŧınını da bilüvçidür ( ) munıñ śoñında ey müǿminler sizge 

allahü teǾālā indürdi 

145.22   ( ) ķayġu śoñından ( ) ŧınçlıķnı ( ) yoķumsıravnı yaǾnį sizge 

ŧınçlıķnı indürdi de 

145.23   sizni yuku tutdı ( ) yuķu sizlerden bir cemāǾatni (yaǾnį ĥaķķ 

müǿminlerni) ürter 
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145.24   boldı ( ) ve bi āǾat (yaǾnį m ıķlar) alarnı nefsleri ķayġuġa 

tüşürdi 

r cem ünāf

ıķ kilüv birl145.25   yaǾnį müǿminlerge ŧınçl en münāfıķlarġa ħasret tüşdi yuķlay almadılar 

( ) 

ü teǾālāge ĥaķķ bo145.26   allah lmaġan žannı žann ķılġanları ħālde ( ) yaǾnį 

cāhiliyyet zamānındaġı milletlerge 

rdem birilmes diy ānn ķıldılar (

145.27   ĥāśś bolġan žānnı yaǾnį muħammed (Ǿaleyhi’s-selām)ge allahü teǾālā ŧarafından 

ya ü ž ) 

145.28   münāfıķlar resūl allahġa eytür boldılar ( ) eyā b ü teǾālā 

ķoşķan ve vaǾde ķılġan 

izge allah

145.29   nerseden yaǾnį yardemden bir nerse bar mı diyü ( )  eyt sin ey 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) münāf a ıķlarġ

 

hü teǾālā üçündür yaǾnį ħaķįķat ġālib boluv allahü 

Ǿālāge hem allahü teǾālānıñ 

 dostlarınadur (

I / 146 

 

146.1   cevābda düristlikde işniñ küllisi alla

te

146.2  ) münāfıķlar köñillerinde yaşirgenleri ħālde eytürler 

( ) 

146.3   siñe žāhir ķılmaġan nerselerini yaǾnį siñe žāhirde allahdan yardem istegen kibi körineler  

ammā  bāŧında 

146.4   yardemini inkār ķılalar ( ) münāfıķlar içlerinden hem ħalvetde eytürler 

( ) 

146.5   eger bizge yardem emrinden bir nerse bolsa idi ( ) bu orunda biz öltürilmiş 

bolmas idük 
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146.6   diyü ( ) eyt sin ey muħamme leyhi’s-selām) münāfıķlarġa (d (Ǿa ) eger 

siz śoġışķa çıķmay ivleriñizde 

146.7   bolsañız idi ( ) şunday ādemler çıġar idi ( ) ol kişilerge 

öltürülmiş 

146.8   boluv vħü’l-maħfūžda yazılmış boldı (le ) öltürülgen v turġan 

orunlarına çıġar 

aķtde yıġlay2 

146.9   idi medįnede turuv faǿide itmes idi hem öltürüvden hiç birisi ķutılmas idi çünki 

146.10   śaķlanuv birlen ķutuluv yoķdur (

taķdįrden 

) yaǾnį allahü teǾālā bu işni 

ķıldı sizniñ 

146.11   kökrekleriñizde bolġan nerseni (iĥlāśnı) imtiħān ķılmak üçün ( ) 

daħı köñilleriñizde 

146.12   bolġan nerseni şeyŧān vesveselerinden pāk ķıluv üçün ( ) ve 

allahü teǾālā kökrek 

146.13   iyelerini bilgüçidür yaǾnį köñillerde bolġan nerseni bilgüçidür ( ) düristlikde 

146.14   ādemler (

şunday 

) sizlerden śoġış ķıluvda yüz döndürdiler ( ) iki 

146.15   müselmānlar cemāǾati birlen kāfirler cemāǾati ķara ķarşı yoluķġan künde 

cemāǾāt yaǾnį 

( ) 

budur başķa 

dür sizlerden ol cemāǾatni şeyŧān zilletge tüşürdi (146.16   tügil ) kesb ķılġan 

nerseleriniñ 

                                                            

2 “yıġlay” olmalı. 
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146.17   baǾżısı sebebli yaǾnį resūl allah ķoşķan orunda toķtamay ħilāflıķ ķıluvları birlen yaǾnį 

uħud śoġışında 

146.18   ve müselmānlarnıñ maġlūb boluvı şeyŧānnıñ zillet ve ĥaŧāġa tüşürüvi birlen gine 

( ) ve taħķįķ 

lahü teǾālā ol cemāǾatden günāhlarnı Ǿafv itdi (146.19    al ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

146.20   günāhlarnı yarlıķaġuçıdur hem müǿminlerge şefķat ķıluvçıdır ( ) ey 

146.21   ādemler (

anday įmān kitürgen 

) kāfir bolġan ādemler kibi bolmañız yaǾnį münāfıķlar 

kibi bolmañız (  

146.22   ) ve ol münāfıķlar ķardeşlerine eytdiler ( ) her ķayçan 

146.23   seyr ķılsalar ticāret üçün yā ki başķa nerse üçün (

ķardeşleri yirde 

) ķardeşleri śoġış ķıluvçı 

146.24   bolsalar ( ) eger ķardeşlerimiz bizniñ ħużūrımızda bolsalar idi 

( ) ölmegen 

   bolurlar idi daħı öltürülmegen bolurlar idi diyü (146.25 ) bu sözni eytdiler  allahü 

teǾālānıñ 

146.26   bu sözni Ǿāķibetinde ķıluvı üçün ( ) münāfıķ  larnıñ köñillerinde ħasret

( ) 

14 ü teǾālā ölü6.27   ve allah klerni tirgüzür tirüklerni öltürür yaǾnį tirgüzüvde ve öltürüvde teǿŝįr 

itüvçi allahü teǾālā ginedür 

yde boluvnıñ ve seferde boluvnıñ tirgüzüvde ve öltürüvde teǿŝįri yoķdur çünki allahü 

teǾālā misāfirni de śoġış 

146.28   ü
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I / 147 

 

ā  üyde turuvçını da ve śoġışmay turġan kişini de öltüre 147.1   ķıluvçını da tirgüze  amm

( ) 

ve allahü teǾālā siz Ǿamel ķılġan nerseni körgüçidür (147.2   ) ve eger siz 

llahü teǾālā a

147.3   yolında śoġışda öltürülmiş bolsañız ( ) yā ki ölseñiz ( ) elbette allahdan 

bolġan 

147.4   günāhlarnı yarlıķav ( ) daħı allahdan bolġan raħmet ( ) alarnıñ 

dünyāda cıyġan 

147.5   nerselerinden izgürekdür ( ) ve eger siz ölseñiz yā ki śoġışda öltürülmiş 

bolsañız 

147.6   ( ) elbette maǾbūdıñız bolġan allahü teǾālā ŧaraf  bolursız 

(

ına ķobarılmış

) 

147.7   bes allahü teǾālādan bolġa len (n raħmet bir ) ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām 

uħud śoġışında emriñe ħilāflıķ 

ıluvçılarġa yum147.8   ķ şaķ boldıñ yaǾnį ĥalķıñnı yumşak ķıldıñ ( ) ve 

eger sin 

147.9   yavız ĥalķlı ķaŧı köñilli bolsañ idi ( ) al

147.10   yanıñda hiç kim ķalmas idi (

ar siñin tireñden taralurlar idi 

) biz uħud śoġışında emriñe ħilāflıķ ķıluvçılardan 

öz ĥaķıñda 

ġan ķuśūrlarıñ Ǿafv ķıl (147.11   bol ) daħı allahü teǾālā üçün bolġan 

kimçiliklerinde alar üçün 



  441

147.12   yarlıķamaķ iste ( ) kiñeş tiyüş bolġan işde śaħābelerge kiñeş ķıl 

( ) 

oñ ni bi’l-fiǾil i147.13   bes her ķayçan kiñeş ś ında bir iş şlevni ķaśd ķılsañ ( ) bes 

işiñni allahü 

147.14   teǾālā üzeri tapşır ( ) düristlikde allahü teǾālā işlerin özine 

tapşuruvçılarnı 

147.15   dost körür ( ) ey müǿminler allahü teǾālā sizge yardem  bedr 

śoġışında yard

 birse niteki

em 

147.16   birdi ( ) b çı hiç kim yoķdur (es sizge üstün boluv ) ve eger 

allahü teǾālā 

147.17   sizni rüsvay ud śoġışında rüsvāy ķıldı (ķılsa niteki uħ ) bes 

allahü  

147.18   teǾālā ndan sizge yardem birüvçi kim bardur y  yoķdur 

(

 rüsvāy ķılġa aǾnį hiç kim

 

147.19   ) daħı allahü teǾālā üzerine müǿminler işlerin ŧįfesi 

(çigüli ķ

 tapşursunlar ħamrānıñ ķa

aftānı) 

Ǿālā źikr 

ķılınaça

147.20   bedr śoġışında yoġalġaç münāfıķlar şāyed resūl allah alġandur didiler şol ĥuśūśda 

allahü te

147.21   ķ āyetni indürdi ( ) peyġamber bolġan kişige ġanįmetde 

ĥiyānet ķıluv dürist 

147.22   bolmadı çünki peyġamberlik ĥiyānetke münāfį ( ) ve kimdür 

ġanįmet mālında ĥiyānet ķılur 

147.23   ĥıyānet ķılġan nersesi birlen kilür ( ) ķıyāmet küninde ( ) munıñ 

śoñında 
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147.24   her nefske kāmil birilmiş bolur ( ) kesb ķılġan nersesinin cezāǿsı ( ) 

ĥālbūkim 

147.25   nefsler žulm ķılınmaslar yaǾnį ŧāǾat iyesi bolġan nefslerniñ ŝevābı ķimitilmes günāh 

iyesi bolġan 

147.26   nefslerniñ Ǿaźābı artdurulmas ( ) eyā allahü teǾālānı a 

iyergen kiş

ñ rıżālıġın

i (  

147.27   ) allahü teǾālādan açuvġa tiyüşli bolġan nerse birlen ķaytuvçı şiklli mü 

elbette alay tügil 

147.28    ) daħı ol allahü teǾālādan açuvġa tiyüşli bolġan nerse birlen ķaytuvçı kişiniñ 

148.1   ornı cehennemdür (

baraçak 

 

I / 148 

 

) ve ni yavız evrileçek orundur ol cehennem 

( ) alar 

Ǿnį allahü teǾālānıñ rıżālıġına iyergen ādemler birlen allahü teǾālānıñ açuvına tiyüşli 

olġan ademler ŝevābda 

148.3   Ǿiķābda türli derecelerdür yaǾnį dereceler türli bolġan kibi alar da  türlidür 

148.2   ya

b

( ) 

148.4   ve allahü teǾālā alarnın işlegen nerselerin körgüçidür ( ) taħķįķ allahü teǾālā 

enǾām ķıldı 

148.5   ( ) müǿminler üzerine ( ) şol vaķtde enǾām ķıldı ( ) 

lahü teǾālā al
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148.6   müǿminlerge özleri cinsinden peyġamber yiberdi ( ) ol resūl müǿminler 

üzerine allahü teǾālānıñ 

yetlerin oķ148.7   ā ur ( ) daħı üǿminlerni yavız iǾtiķādla n 

pāklar 

 m rdan yavız Ǿamellerde

148.8   ( ) daħı müǿminle em ħikmet üyretür rge kitāb h

(  

148.9     ) düristlikde ol müǿminler resūl allah kilmesden burun bolsalar da ( ) 

žāhir bolġan 

148.10   azġunlıķda ( ) sizge irişküçi ķayġu irişken zamānda uħud śoġışında  

Ǿnį yitmiş 

ād

ya

148.11   emniñ maķtūl boluvı ( ) ol irişküçiniñ iki ülüşine 

śoġışında 

irişdiñiz bedr 

148.12   yaǾnį müselmānlarga uħud śoġışında yitmiş ādemniñ maķtūl boluvı muśįbeti irişken 

148.13   müşriklerge munıñ iki ülüşi irişdi çünki bedr śoġışında müselmānlar yitmiş müşrikni 

148.14   ve yitmişni esįr itdiler (

ħaynde bedr śoġışında 

öltürdiler 

) bu öltürülmiş boluv bizge ķaydan kildi diyüp 

148.15   yaǾnį bizge allahü teǾālā yardem birüv birlen vaǾde ķılġan idi bes niçük bizge maķtūl 

i 

eytdiñiz tügil me 

boluv irişd (  

148.16   ) eyt sin ey d Ǿaleyhi’s-selām ol maķtūl boluvnıñ sebebi öz 

ħużūrıñızdan yaǾn

 muħamme

į öziñizden 

148.17   diyü çünki öziñiz minim emrime ħilāflıķ ķılmav birlen meşrūŧ idi diyü 

( ) düristlikde 
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148.18   a er nerse üzerine küçi yitküvçidür (llahü teǾālā h ) ve şol nerse kim sizge 

irişdi uħud 

148.19   śoġışında ( ) iki cemāǾat ķara ķarşı yoluķġan vaķtde yaǾnį 

m ti birlen üselmānlar cemāǾa

148.20   kāfirler cemāǾati ( ) biz sizge bu künde rse allahü teǾālānıñ iźni  irişken ne

birlendür (  

148.21   ) daħı allahü teǾālā çın müǿminlerni bilsün üçün ( ) daħı 

münāfıķlıķ ķılġan 

üçün ya

müǿminlerniñ įmānı 

148.23   ve münāfıķlarnıñ küfri žāhir  bolsun üçün (

148.22   ādemlerni bilsün Ǿnį ĥaķķ müǿminler birlen münāfıķlar ayrulsun üçün 

) śoġışdan döngenleri śoñında 

ġa münāfıķlar

148.24   eytildi ( ) kiliñiz allahü teǾālā yolında śoġış ķılıñız ( ) 

yeise kāfirlerni 

148.25   bizden yiberiñiz diyü ( ) mü eytdiler eger biz śoġış birlen 

atalmış bolurġ

nāfıķlar 

a yaraġan 

bilsek idi (148.26   nerseni ) sizge śoġışda iyerür idük likin sizniñ ķılġan i z śoġış 

birlen 

şiñi

ān telef itüv gi

 likin kö

148.27   atalmış bolġan nerse tügil belki c ne diyü yā ki maǾnāsı eger biz körkem 

śoġışabilsek 

148.28   sizge iyerür idük rkem śoġışabilmeymiz maǾnāsında ( ) bu 

künde ol münāfıķlar küfr 

 

 

I / 149 
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149.1   üçün ( ) yaķınraķdur ( ) ol münāfıķlardan ( ) įmān ü

49.2   münāfıķlar uħud śoġışı kününde küfr ehline özlerinden yardem birüv yüzünden ehl-i 

įmānġa yardem birüvden 

149.3   yaķınraķdur çünki śoġışda müselmān Ǿaskerini ayuruvları sebebli az itüvleri müşriklerni 

uvvetlevdür 

 yaķınraķlar 

çün yaķın 

boluvdan yaǾnį 

1

ķ

149.4   bu künden burun münāfıķlar düşmānlıķların bildürmegenge köre allahü teǾālā bu künde 

küfrge

149.5   didi ( ) ol münāfıķlar aġızları birlen eytürler ( ) 

köñillerinde 

149.6   bolmaġan nerseni ( ) ve allahü teǾālā münāfıķlarnıñ yaşirgen 

nerselerini bilgüçirekdür 

 teǾālā tafśįlā bilür siz ķarįneler birlen icmālā bilürsiz (149.7   yaǾnį allahü ) 

şunday ādemlerdür 

münāfıķlar ķardeşlerine eytürler yaǾnį uħud śoġışında öltürülgen ķardeşlerine 149.8   ol 

( ) ĥālbūkim 

urup ķaldılar yaǾnį śoġışġa barmay ķalġanları ħālde eytürler 149.9   özleri śoġışdan olŧ

149.10   ( ) eger uħud śoġışında öltürülgen ķardeşlerimiz śoġışdan y 

śunġan 

 ķaluvda bizge bo

149.11   bolsalar idi yaǾnį bizniñ kibi barmay ķalġan bolsalar idi ( ) öltürülmiş 

149.12   bolmasalar idi ( ) eyt sin ey muħammed bu ŧarįķ eytüvçi münāfıķlarġa 

( ) 

149.13   öziñizden ölüvni yiberiñiz ( ) eger siz öltürülmiş boluv taķdįr ķılınġan 

kişiden öltürülmiş 
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149.14   boluvnı yiberüvde rast bolsañız yaǾnį śoġışķa barmay ķaluv ġına ölüvni yibermey 

15   köp niteki śoġış ķıluv ħelāketge sebeb bolup śoġışķa barmay kaluv ħelāketden 

ķutuluvġa sebeb boladur 

 kibi śoġış ķıluv ħelāketden ķutuluvġa sebeb bolup śoġışķa barmay ķaluv 

ħelāketke sebeb bola alur 

149.17   uħud şehįdleri ħaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürdi (

çünki ölüvniñ sebebleri 

149.

149.16   idi şunıñ

) ey 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) ĥesāb 

149.18   ķılma sin ( ) allahü teǾālā yolında öltürülmiş bolġan ādemlerni 

( ) ölüklerdür 

149.19   dip ( ) ölükler tügildür alar belki tirüklerdür ( ) rabl ında 

(

eri ħużūr

) 

149.20   rızķlandurulmış bolurlar ( ) allahü teǾālānıñ raħmetinden ve 

şef den özlerine ķatin

149.21   birgen nersesi birlen şādlanġanları ħālde yaǾnį ol fażl şehįdlik hem meñgü bolġan 

 

149.22   ve allahü teǾālāge yaķın boluv hem ucmaħ niǾmetleri kibi (

tiriklikge irişüv

) daħı şehįdler 

süyünç birürler (  

149.23   ) özlerine tutaşmaġan ādemlerge yaǾnį śoġışda bulup da öltürülmiş bolmaġan 

müǿmin ķardeşlerine 

149.24   ( ) özlerinin zamānında yā ki mertebede artlar n ādemlerden 

(

ında bolġa

) śo lup da ġışda bo

öltürülm149.25   egen ādemlerge ķorķu yoķdur diyü ( ) daħı ol ādemler āĥiretde 

ħasretlenür de imesler 
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149.26   diy  şehįdlerge āĥiret ħālleri žāhir bolġaç hem özleriniñ artlarında tutaşmay 

149. şleriniñ ħāli žāhir  b

ü yaǾnį

ķalġan müǿmin 

27   ķarde olġaç özlerine žāhir bolġan nerse birlen süyünç birürler 

(  

149.28   ) daħı şehįdler süyünç birürler allahü teǾālādan bolġan niǾmet birlen hem 

fażl birlen ( ) 

149.29   daħı düristlikde allahü teǾālā ( ) müǿminlerniñ ecrini żāǿiǾ itmes 

Ǿnį allahü teǾālā ıñ 

 

żāǿiǾ itmevi birlen süyünç birürler ebū süfyān hem yoldaşları uħud 

śoġışından 

150.2   döngenleri zamānda rūħāǿ digen orunġa irişkeç bik ökinişdiler hem kiri uħudke ķayturġa 

50.3   ķıldılar resūl allahġa bularnıñ ökünüv ħaberleri irişdi bes resūl allah ebū süfyānlarnı 

aśhābından ķuvvet körsetüvni tiledi hem ebū süfyān istevi boyınça resūl allah 

śaħābelerini çıġarġa daǾvet 

   itdi hem yekşenbe kün yitmiş kişi birlen medįneden çıķdılar medįneden sikiz mil 

ya n

 

I / 150 

150.1   müǿminlerniñ ecrini 

ķaśd 

1

ķorķutuvnı hem özinden 

150.4   ve 

150.5

mesāfede bolġan “  

150.6   ” digen orunġa irişdiler śaħābeler içinde mecrūħlar da bar idi allahü teǾālā 

150.7   ķorķu tüşürdi müşrikler śoġışmay kitdiler allahü teǾālā şunı beyān itüp źikr ķılınaçak 

müşriklerniñ köñillerine 

āyetni indürdi 
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150.8   ( ) şunday ādemler ( ) allahü teǾālānın hem resūl allahnıñ 

śoġışķa çıġarġa ündevini 

150.9   ķabūl itdiler ( ) özlerine uħud śoġışında cerāħatlenüv irişkenniñ 

śoñında (  

150.10   ) alardan resūl allahġa boy śunuv sebebli izgülik ķılġanlarına ( ) daħı 

resūl allahġa 

ilāflıķ ķıluvdan śaklanġanlarına bolġuçıdur (150.11   ħ  ) uluġ ŝevāb ebū süfyān uħud 

śoġışından ķaytup 

kitken zam

z kilecek yılnıñ 

150.13   bedr mevsiminde didi resūl allah inşāǿallah şulay bolur didi kileçek yıl irişkeç ebū 

150.14   birlen śoġışķa diyü çıķdı allahü teǾālā ebū süfyānnıñ köñline ķorķu tüşürdi fikrini kiri 

150.15   ķaytup barġanda ebū süfyānġa mesǾūd el-eşcaǾį oġlı nuǾaym yoluķdı mekkege Ǿumre 

150.16   süfyān nuǾaymge eytdi ey nuǾaym min muħammedke bedr mevsiminde śoġışķa çıġarġa 

150.17   münķalib boldı ķaytamun didi sin medįnege bar da alarnı śoġışķa çıġuvdan şuġüllendür 

150.18   didi nuǾaym ibn-i mesǾūd el-eşcaǾį medįnege bardı müselmānlar hemmesi 

150.19   dertlenüp turalar nuǾaym müselmānlarġa eytdi śoġışmaķçı bolasız mı sizniñ birlen 

150.20   ħażırlengenlerimin itüp eytem sizden hiç biriñiz mekke müşriklerinden ķutula almaslar 

150.12   ānda resūl allahġa ķıçķurdı ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) bizniñ śoġış 

üçün vaǾdemi

süfyān yoldaşları 

ķaytuvġa ķarār birdi 

ħacga kilgen iken ebū 

vaǾde ķılġan idim likin fikrim 

siñe on  teve 

ħażırlengenler śoġışķa çıġarġa 

śoġışķa ehl-i mekke 

didi resūl ekrem 
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150.21   bu sözni işitkeç bir ādem çıķmasa da yalġız bolsa da çıġam diyü yemįn itdi bes resūl 

allah yitmiş alŧı 

150.22   Ǿasker birlen çıķdı her ķayusı ĥasbinā’llahu ve niǾmel-vekįl diyü çıġup kitdiler bedrge 

barup sigiz kiç 

150.23   turdılar yanlarında śatuv mālları bar idi anı śatup köp faǿide itdiler selāmet medįnege 

ķaytup 

150.24   kitdiler śoġış bolmadı ebū süfyān mekkege ķaytdı mekke ħalķı bu śoġışnı 

“ ” talķan śoġışı diyü 

ı beyān itüp źikr 

150.26   ķılınaçaķ āyetni indürdi (

150.25   atadılar hem śoġışķa çıķġan ādemlerge talķan aşar üçün gine çıķdıñız didiler allahü 

teǾālā şun

) şunday ādemlerdür allahü teǾālānıñ hem 

ūlu’llahnıñ ūl itken res śoġışka ündevini ķab

150.27   ādemler ( ) ol ādemlerge mesǾūd el-eşcaǾį oġlı nuǾaym digen ādem eytdi 

( ) düristlikde 

150.28   ādemler yaǾnį ebū süfyān hem yoldaşları ( ) taħķįķ sizniñ birlen śoġış üçün 

cıyıldılar ( ) 

150.29   bes ķorķıñız siz ol cıyılġan ādemlerden śoġışķa çıķmañız diyü ( ) bes 

I / 151 

51.1   śaħābelerge įmānnı artdurdı

mesǾūd oġlı nuǾaymniñ bu sözi 

 

 

 ( ) daħı śaħābeler eytdiler (1 ) bizge allahü teǾālā 

yitküçi başķa hiç kim 
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151.2   kirekmey ( ) daħ ni ħoş işler tapşırılmış bol źāt allahü teǾālā ı ġan 

( )  

dr śoġ

rlen 

151.3   bes śaħābeler be ışından allahü teǾālānıñ niǾmeti birlen ķaytdılar yaǾnį selāmetlik 

bi ( ) daħı 

151.4   artuķlıķ birlen yaǾnį śatuvlarında faǿide itüp ķaytdılar ( ) śaħābelerni 

 

edi 

yavızlıķ

151.5   tutmadı bedr vaķǾasında yaǾnį aśla düşmāndan żarar irişm ( ) daħı 

śaħābeler 

an rıżālıġına iyerdil151.6   allahü teǾālānıñ dünyā ve āĥiretniñ saǾādetine irişüvniñ sebebi bolġ er 

( ) 

151.7   ve allahü teǾālā uluġ fażl ve merħamet iyesidür ( ) budur başķa 

gildür sizge ebū 

151.8   süfyān hem yoldaşları śoġış üçün cıyıldılar diyüvçü nuǾaym bin mesǾūd şeyŧāndur 

tü

( ) 

151.9   öziniñ dostlarını yaǾnį münāfıķlarnı ķorķutur ( ) bes şeyŧān bolġan nuǾaym 

bin mesǾūdnıñ 

ız (151.10   dostları bolġan münāfıķlardan ķorķmañ ) minden gine ķorķıñız 

( ) eger siz 

nāsını 

mesǾūd sizni 

151.12   öziniñ dostları ebū süfyān hem aśħābından ķorķutur siz alardan ķorķmañız maǾnāsında 

151.11   çın įmān kitürüvçi bolsañız yā ki bu āyetniñ maǾ şeyŧān bolġan nuǾaym bin 

(  

151.13   ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) sini 

ħasretlendürmesün şunday ādemler 
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151.14   alar küfrge aşuġurlar ( ) düristlikde ol küfirge aşġuçı ādemler 

yaǾnį 

151.15   śoġışķa çıķmay ķalġan mün Ǿālāge hiç nerseni żarar ite almaslar 

(

āfıķlar allahü te

) tiler 

151.16   allahü teǾālā ( ) ol münāfıķlarġa ķılmassızlıķġa ( ) āĥiretde 

üşni yaǾn tni 

larġa allahü te āfıķlar küfrge 

ül į cenne

151.17   yaǾnį münāfıķ Ǿālā āĥiretde ülüş tilemevi üçün mün

aşuķdılar (  

151.18   ) ol münāfıķlarġa uluġ Ǿaźāb bolġuçıdur ( ) düristlikde 

almaşturdı

şunday kimseler 

151.19   lar ( ) küfrni ( ) įmān beraberine ( ) bular 

allahġa hem żarar 

151.20   itmesler ( ) b alarnıñ özlerine rearı ncitküçi Ǿaźāb bolur 

( ) 

151.21   daħı ĥesāb ķılmasun şunday ādemler alar kāfir boldılar ( ) ol kāfir bolġan 

ādemlerge 

151.22   bizniñ mühlet birüvimiz ( ) özlerine izgüdür diyü ( ) budur 

başķa tügildür 

151.23   kāfirlerge mühlet birüvimiz ( ) günāhnı  üçün 

(

artdursunlar

) daħı kāfirler 

151.24   üçün ĥorlaġuçı Ǿaźāb bolġuçıdur ( ) allahü teǾālā bolmadı ( ) 

m ruv üǿminlerni ķaldu
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151.25   bolmadı ( ) şol nerse üzerine ( ) ey ādemler siz ol nerse üzerinde idiñiz 

yaǾnį śāf 

151.26   müǿminler birlen münāfıķlarnı ınça ķaŧnaşdurup ķalduruv bolmadı 

(

 ayurmay

) 

151.27   ĥabįŝ nerse yaǾnį münāfıķ ayrılsun ħoş ve śāfdan yaǾnį müǿminden  ( ) daħı 

allahü teǾālā bolmadı 

151.28   ( ) ġayb üzerine sizni tüşündürüv üçün ( ) 

likin allah  

 

I / 152 

 

152.1   resūllerinden ġaybke muŧŧaliǾ boluv (tüşünüv) üçün iħtiyār ķılur ( ) tilegen 

ādemni (  

152.2   ) bes allahü teǾālāge hem allahü teǾālānıñ resūllerine įmān kitüriñiz bu źikr 

yetniñ inüvine 

152.3   sebeb şoldur kāfirler eytdiler eger muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) ĥaķķ peyġamber bolsa 

ķılınġan ā

bizge bizlerden ķayumız kāfir bolur şundan 

152.4   ħaber birsün didiler yine de resūl allah eytdi miñe ümmetimni körsetildi hem ķayusı 

müǿmin ve ķayusı müǿmin 

152.5   tügil şunı bildürüldi diyü şundan śoñ münāfıķlar eytdiler  muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

üyli iken min kim müǿmin 

152.6   ve kim müǿmin tügilni bilem diyü ĥālbū kim biz özi birlen birge yorımız bizni bilmey 

diyü bes bu āyetniñ maǾnāsı 

152.7   bolasız allahü teǾālāge hem resūllerine įmān kitüriñiz her ġaybni bilüv allahü teǾālāge 

ĥāś  ammā  resūller allahü teǾālā 



  453

152.8   bildürgen ġayblerni gine bileler diyü maǾnāsında ( ) ve eger siz allahü 

teǾālāge hem resūllerine ħaķįķat 

152.9   įmān kitürseñiz hem münāfıķlardan śaķlañsañız ( ) bes sizge uluġ ŝevāb 

bolur ( ) 

152.10   ĥesāb ķılmasun ( ) şunday ādemler ( ) allahü teǾālā 

żlından birgen 

anlıķ ü teǾālā birgen mālnıñ zekā

alarġa fa

152.11   nerse birlen sar ķılurlar yaǾnį allah tını birmesler 

( ) alarnıñ 

152. ıġı alar12   saranl ġa izgüdür diyü ĥesāb ķılma ( ) izgü tügil belki alarnıñ 

saranlıġı alarġa 

ķdur (152.13   yavızlı ) moyınlarında ķāmet kibi ķılınmış bolur ( ) anıñ birlen 

saranlıķ ķılġan 

152.14   nerselerni ( ) ķıyāmet küninde şunıñ üçün de resūl allah zekeveti birilmegen 

mālnı ķıyāmet küninde iyesiniñ moynında 

ış bolur 152.15   yılan ķılınm yaǾnį ķāmet kibi bolup moynına yılan itüp uralmış bolur digen 

(  

152.16   ) daħı allahü teǾālā üçündür köklerniñ ve yirlerniñ mįrāsı daħı kökde ve yirde 

ġan nerselerniñ 

mįrāŝı ħ

ñ 

bol

152.17   āśıl her ķayusı allahü teǾālānıñ mülki şulay bolġaç zekevet birmevçilerge ni 

boldı allahü teǾālānı

152.18   mālı birlen saranlıķ ķılup allahü teǾālānıñ mülkinde śarf ķılmaylar ( ) ve 

allahü teǾālā 

152.19   sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizniñ žāhirini hem bātınını bilgüçidür ( ) taħķįķ işitdi 

allahü teǾālā 
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152.20   ( ) şunday ādemlerniñ sözini ( ) eytdiler alar ( ) düristlikde 

allahü teǾālā 

152.21   yarlıdır ( ) daħı biz baylarmız d allahü teǾālā kör n ķarż birlen 

kim allahġa ķ

iyü kem bolġa

arż bire 

ūdler allahü te

Ǿālāge ķarż 

152.22   digeç yeh Ǿālā bay bolsa boruçķa aķçe śoramas idi didiler resūl ekrem ebū 

bekr el-śıddıķ 

152.23   birlen kinka balalarından bir yehūdke islāmge ündep hem namāz oķurġa ve zekāt 

birürge hem allahü te

152.24   ħasene birlen ķarż birirge ündep ħaŧŧ yazġaç yehūdlerden Ǿazūrā oġlı finĥās digen ādem 

allah yarlı 

152.25   iken boruçķa aķçe śoraġan digen ebū bekir el-śıddıķ finĥāsnıñ yüzine śoķġan eger de 

aramızda źemmelik Ǿahdi 

152.26   bolmasa idi moynıñnı śoġup śındurur idim digen finĥās ebū bekir el-śıddıķdan resūl 

allahġa barup 

152.27   şiķāyet ķılġan hem özinin eytken sözini inkār itken allahü teǾālā şunı beyān itüp źikr 

ķılınġan āyetni indürdi 

152.28   ( ) yehūdlerniñ eytken sözlerini elbette yazarmız Ǿamel defterlerine 

(  

152.29   ) daħı yehūdlerniñ ħaķdan başķa peyġamberlerni ötürüvin yazarmız ( ) daħı 

hūdlerge eytürmiz

153.1   (

ye  

 

I / 153 

 

) yandurġuçı tamuġnıñ Ǿaźābını tatuñız diyü eytürmiz ( ) 

ehūdlerge bu Ǿaźāb y
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153.2   ( ) e öpi

ılınduķından alla

y yehūdler ķullarıñız ilk ķılġan nerse sebeblidür. Ǿamelniñ k si 

ķul birlen 

153.3   ķ hü teǾālā ādemden ķul birlen taǾbįr itken ( ) daħı düristlikde 

allahü teǾālā (  

153.4   ) ķullarına cebr itüvçi tügildür ( ) şunday ādemler eytdiler bu 

153.5   eşret oġlı ķaǾb śayfį oġlı mālik yehūdā oġlı vehb tabut oġlı zeyd Ǿāzūrāǿ oġlı finĥas 

ab oġlı ħuyey (

eytüvçiler 

) düristlikte allahü teǾālā tevrātda bizge Ǿahd ķıldı 153.6   aĥŧ

yaǾnį emr ķıldı 

153.7   ( ) r itürmessizligimiz birlen (esūlge įmān k ) şunday 

ķurbān 

153.8   b erge kilgenge ķadar (irlen ol resūl bizl ) ol ķurbā Ǿnį benū 

isrā’įlge

nnı oŧ aşar diyü ya

 

153.9   ĥāś bolġan muǾcizeni resūl ķılmasa añar įmān kitürmeske allahü teǾālā tevrātda bizge 

153.10   yaǾnį benū isrā’ilde bir kişi ķurbān çalsa peyġamber bolġan ādem şunda duǾā ķıla iken 

153.11   tüşüp ķurbānnı yandıra iken diyü yehūdler iftirāǿ ķılalar çünki semāvį oŧnıñ ķurbānını  

153.12   muǾcize bolġanlıġı üçün gine įmānnı mūcib bola bes bu muǾcize birlen başķa 

emr itdi didiler 

de kökden bir oŧ 

yanduruvı 

muǾcizeler beraber her bir peyġamberge 

153.13   bir türli muǾcize birilmegen ( ) eyt sin ey muħammed bu yehūdlerge 

( ) taħķįķ 
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153.14   mindür ilk sizge peyġamberler kitürdi ( ) peyġamber boluvlarına delālet ķıla 

turġan žāhir muǾcizeler 

153.15   ( ) daħı siz eytken muǾcizelerni kitürdi ( ) bes ni üçün ol 

153.16   resūllerni öltürdiñiz įmān kitürmediñiz ( ) eger siz bu söziñizde rast 

sözlilerden 

153.17   bolsañız yaǾnį zekeriyyā hem yaħya Ǿaleyhi’s-selāmler taśdįķni vācib itken ni ķadar 

tken muǾcizeler birlen kildiler eger įmānnı vācib itken nerse siz eytken muǾcize 

yhi’s-selām) birle yaħya (Ǿaleyhi’s-selām)nı öltürdiñiz nįk įmān 

muǾcizeler birlen hem siz 

153.18   ey

bolsa ni üçün 

153.19   zekeriyyā (Ǿale

kitürmediñiz ( ) bes eger 

153.20   ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) yehūdler sini yalġanġa tutsalar 

( ) taħķįķ sinden ilk de 

153.21   ni ķadar resūller yalġanġa tutuldı ( ) ol resūllerde žāhir bolġan muǾcizelerni 

kitürgenler idi 

153.22   ( ) daħı ħükm gine beyān ķıla turġan kitāblarnı kitürgenler idi śaħħaf ibrāhįm kibi 

(  

153.23   ) daħı nūrlandurġuçı kitābnı kitürgenler idi tevrāt incįl kibi ol peyġamberler de 

śabr 

153.24   itdiler sin de śabr it maǾnāsında bu sözde resūl allahnı ķavminiñ hem yehūdlerniñ 

tutuvın

153.25   tesliye bola (

yalġanġa dan 

) her bir nefs ölümni tatuvçıdur bu sözde 

peyġamberlerni taśdįķ 
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153.26   ķıluvçılarġa vaǾd a vaǾįd bula (yalġanġa tutuvçılarġ ) budur başķa 

tügildür ecrleriñiz 

153.27   kāmil birilmiş bolursız ( ) ķıyāmet küninde ya āmet küninde 

Ǿamelleriñizniñ ecr

Ǿnį ķıy

leri kāmil 

rek izgü 153.28   birilür kirek yavız Ǿamel ve ki Ǿamel bolsun ( ) bes bir kişini 

tamuġ oŧından 

 

ıraķ ķılınsa (

I / 154 

 

) daħı ucmaħķa kiritilse (154.1   y ) bes taħķįķ ol kişi meñgülik 

Ǿādetke sa

154.2   irişdi ( ) daħı dünyā tirükligi imes ( ) meger alday turġan bāŧıl 

154.3   bolġan hem az vaķt ġına faǿidelene turġan nersedür ( ) māllarıñızda 

ış bolursız 

rişken āfetler birl

imtiħān ķılınm

154.4   śarf ķıluv birlen tekellüf ķılınuv birlen hem māllarġa i en ( ) 

daħı cānlarıñızda 

154.5   imtiħān ķılınmış bolursız allah yolında śoġış ķıluv öltürülmiş boluv mecrūħ ve esįr 

boluv birlen 

154.6   ( ) daħı şunday ādemlerden işitürsiz ( ) ol 

ādemlerge 

154.7   sizd lmiş boldı yaǾnį yehūdlerden naśārālardaen ilk kitāb biri n ( ) daħı 

müşrik 

154.8   bolġan ādemlerden işitürsiz ( ) til birlen köp rencitüvni k llahnı 

ĥorlavı i

āfirlerniñ resūl a

slām 
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154.9   dįninde ŧaǾn ķıluvları kibi ( ) ve eger siz ey müǿminler muĥāliflerniñ 

rencitüvine śabr 

 ħilāflıķ ķıluvdan 154.10   itseñiz hem allahü teǾālāge śaķlansañız ( ) çünki düristlikde 

śabrlıķ birlen 

154.11   śaķlanuv ( ) işlerniñ ŝābit boluvı vācib bolġanla ur (rındand ) ey 

muħammed şol 

eyān ķıl al154.12   vaķtni b lahü (teǾālā) aldı ( ) şunday ādem dini lerniñ Ǿah

( ) 

i kitābnıñ154.13   ol ādemlerge kitāb birilmiş boldı yaǾnį ehl-  Ǿamellerinden Ǿahdlerini aldı 

(  

154.14   ) kitābnı ādemlerge beyān ķılursız ( ) daħı ol kitābnı yaşirmessiz 

yü di

154.15   ( ) bes ol Ǿahdini arķalarınıñ art dılar (ına taşla ) 

154.16     daħı ol Ǿahd birlen az ŝemenni yaǾnį dünyādan az Ǿavżnı almaşdurdılar 

( ) bes 

retüv 

 hem ĥaķnı yaşirmevniñ 

lah 

154.17   ni yavız boldı alarnıñ özleri üçün iħtiyār kılup almaşdurġan nerseleri bu āyet Ǿilmini 

üy

154.18   ħaķında hem bu āyet delālet ķıladur Ǿālemlerge ādemlerge ĥaķnı beyān itüvniñ vācib 

boluvına

154.19   vācib boluvına delįl bar yaǾnį Ǿālemlerge ĥalķġa tiyüşli nerselerni üyretüv vācib buzuķ 

Ǿarż üçün 

154.20   baylarnı reǾāya ķıluv köñilleri ħoş bulsun üçün alardan şerįǾatni yaşirüv yā ki özine bir 

fāǿide 

154.21   üçün yā ki özinden żararnı yiberüv üçün ĥaķnı yaşirüv aślā dürist tügil şunıñ üçün de 

resūl al
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154.22   “ehl bolġan ādemden Ǿilm üyretüvni yaşirgen kişini oŧdan bolġan cügen birlen 

cügenlep Ǿaźāb ķılınur” 

ādān 

ġan 

154.23   digen yine de ĥażret-i Ǿalį eytedür “allahü teǾālā bu āyetde Ǿālemlerden Ǿilm üyretüv 

üzerine Ǿahd aldı  ammā  n

154.24   lardan Ǿilm üyretüv üzerine Ǿahd almadı” diyü daħı bu āyet ħaber ve ahdiniñ Ǿamel 

ħaķında delįl boluvına delālet 

154.25   ķıla gerçi bizniñ ķaşda Ǿilm ħaķında ħaber ve aħd  ħüccet bolmasa da eger eytseñ 

ħaber-i vāĥid-i Ǿilm ħaķında ħüccet bolma

154.26   Ǿamel ħaķında hem ħüccet bolmay çünki Ǿilmsiz Ǿamel mümkin tügil nite ki allahü 

teǾālā “ ” 

154.27   digen yaǾnį bilmegen nersege iyerme maǾnāsında cevābda eytürmiz hiçbir vecheden 

bilmegen nersege iyerme 

Ǿlūm 

len 

I / 155 

 

155.1   sevgü birlen hem yalġan şāhid boluv ħaķında bularda hem ħaber ve aħd yitmey 

154.28   maǾnāsında çünki āyetde nekre siyāķ nefįde tüşken selb-i küllįni ifāde ķıla ħaber ve 

aħdke hiçbir vecheden ma

154.29   bolmaġan nerse dįp bolmay yā ki iǾtiķādde bolur bu āyet elbette iǾtiķād ħaķında ħaber 

ve aħd yitmey yā ki zinā kibi bir

 

( ) ey muħammed 

155.2   (Ǿaleyhi’s-selām) şunday ādemlerni ĥesāb ķılma ( ) ol ādemler ķılġan 

leri birlen şādlanurlar iş

155.3   yaǾnį ādemlerni azdıruv ve ħaķnı yaşirüv kibi işleri birlen ( ) daħı 

maķtalmış 

155.4   boluvlarını yaraturlar ( ) ķılmaġan nerseleri birlen ķ ahdke 

vefā ķıluv 

ılmaġan nerseleri Ǿ
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155.5   ĥaķlıķġa iyerüv ve d ber birüv kibiler (üristden ħa ) bes ey 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

b ķılma (155.6   ol ādemlerni Ǿaźābdan ķutula turġan orunda diyü ĥesā ) ve ol 

ādemlerge 

155.7   rencitküçi Ǿaźāb bardur bu āyetniñ nüzūline sebeb resūl allah lerden 

tevrātda bol

bir vaķtde yehūd

ġan bir  

ahnı 

155.8   nerseden śoradı yehūdler resūl allahġa tevrātda bolġan nersenin ħilāfı birlen ħaber 

birdiler hem resūl all

155.9   uşandurduk diyü bildiler bu işlerine şādlandılar şunı beyān ķılup źikr ķılınġan āyet indi 

(  

155.10   ) allahü teǾālā üçündür köklerniñ ve yirlerniñ mülki 

( ) ve allahü 

 her bir nerse üzerine küçi yitküçi (155.11   teǾālā ) düristlikde köklerni 

155.12   ve yirlerni yaraŧuvda bolġuçıdur ( ) daħı kiç birlen kündizniñ türli 

türli boluvında b

boluvında bolġuçıdur 

155.13   yaǾnį kilüv kitüv artuv kimüv birlen olġuçıdur ( ) śaf 

Ǿaķl iyeleri 

155.14   üçün allahü teǾālānıñ barlıġına ve birligine ķudretiniñ hem igine 

Ǿalāmetler (

Ǿilminiñ kāmill

) 

155.15   şunday ādemlerdür ol śaf Ǿaķl iyeleri ( ) allahü teǾālānı źikr ķılurlar ( ) 

ayaķ 

155.16   üzere bolġanları ħālde ( ) daħı o ālde (lŧurġanları ħ ) daħı cānları 

155.17   üzerine yatķanları ħālde yaǾnį her ħālde allahü teǾālānı źikr ķılurlar (  



  461

155.18   ) daħı allahü teǾālānıñ köklerni ve yirlerni yaraŧuvında fikr 

ķılurlar 

yaǾnį iǾtibār birlen istidlāl birlen fikr ķılurlar şunıñ üçün de resūl allah “tefekkür kibi 

uluġ Ǿibādet yoķ” 

155.19   

155.20   digen ( ) ey rabbimiz  biz fikr ķılġan nerseni Ǿabeŝ bolġan ħālde 

yaraŧmadıñ diyü 

nleri ħālde fikr ķılurlar (155.21   eytke ) Ǿabeŝ iş ķılmaķdan sini pāklaymız 

( ) bes  

5.22   bizni bından śaķlaġay idiñ (15 oŧ Ǿaźā ) ey rabbimiz ( ) düristlikde 

şol kişini 

 oŧķa meñgülikge kiritsün (155.23  ) bes taħķįķ ol kişini ħor ķıldıñ sin 

(  

155.24   ) daħı žulm ķıluvçılar üçün hiç yardem birüvçiler yoķdur ( ) ey rabbimiz 

düristlikde 

z 155.25   bi ( ) nidā ķıluvçını işitdük ( ) ādemlerni įmānġa ündeydür 

( ) 

5.26   rab izge įmān kitüriñiz diyü (15 biñ ) bes ey rabbimiz siñe įmān kitürdük 

( ) indi bizniñ 

15 hlarımıznı yar5.27   günā lıķaġay idiñ ( ) daħı bizlerden günāhlarımıznı ürtkey 

idiñ (  

155.28   ) daħı bizni izgüler birlen birge öltürgey idiñ ( ) ey rabbimiz daħı 

bizge birgey idiñ 
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I / 156 

56.1   (

 

1 ) peyġamberleriñe vaǾde ķılġan nerseni yaǾnį peyġamberleriñni 

taśdįķ ķıluv üzerine vaǾde 

156.2   ķılġan nerseñni ( ) daħı ķıyāmet küninde bizni rüsvāy ķılmaġay idiñ 

( ) 

156.3   ( ) düristlikde sin vaǾdelerge ħilāflıķ ķılmaysun eŝerlerde kilgen bir kişige bir 

belāǿ 

ķduķda uşbu biş rabbenānı oķusa allahü teǾālā ol kişini ķutķarur (156.4   yolu ) 

rableri bu ādemlerniñ 

156.5   duǾāların ķabūl itdi ( ) düristlikde min żāǿiǾ ķılmamun dip eytür  allahü teǾālā 

(  

156.6   ) sizlerden Ǿamel ķıluvçınıñ Ǿamelini ( ) kirek Ǿamel ķıluvçı irden 

kire

n bolsun (

bolsun ve k 

156.7   ĥātunda ) sizniñ baǾżıñız baǾżıñızdandur çünki ir ĥatundan 

ĥatun irden yā ki 

156.8   yardem ve dįnde baǾżıñız baǾżıñızdandur ( ) indi şunday ādemler 

mekkeden medįnege hicret ķıldılar 

156.9   ( ) daħı yurŧlarından çıġarıldılar ( ) daħı minim 

ş 

156.10   boldılar (

yolımda rencitilmi

) daħı kāfirlerni öltürdiler hem özleri de kāfirler ŧarafından 

öltürüldiler 
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156.11   ( ) elbette ol hicret ķılġan ādemlerden ve yavızlıķların ürtermiz 

( ) daħı 

156.12   alarnı kiritürmiz ( ) astlarından yılġalar (śular) aġa turġan 

bakçalarġa 

156.13   ( ) allahü teǾālā ħużūrından bolġan ŝevāb birlen ŝevāblandurur alarnı  

allahü teǾālā ( ) daħı 

156.1     allahü teǾālā ( ) ol allahü teǾālānıñ ħużūrındadur ŝevābnıñ körkemi 

( ) ey muħammed 

156.15  (Ǿaleyhi’s-selām) sini ġurūrlandurmasun yaǾnį aldamasun ( ) 

kāfir bolġan ādemlerniñ 

156.16   türli şehrlerde kesb ve ticāret birlen taśarruf ķıluvları bu āyetde žāhirde ĥiŧāb resūl 

allahġa 

156.17   bolsa da likin ümmetlerge ĥiŧāb-ı maķśūd çünki ĥiŧāb-ı muǾayyenge bolup ġayrnı irāde 

ķıluv cāǿiz 

156.18   bu āyetniñ nüzūline sebeb müǿminlerniñ baǾżısı kāfirlerni kiñlikde ve yaħşı tirüklikde 

156.19   körkeç eytdiler allahü teǾālānıñ düşmānları ni ķadar yaħşı yaşamaķda biz ise açlıķdan 

156.20   ve faķįrlikden helāk olmaķdamız diyü ( ) bu türli şehirlerde kesb ve ticāret 

birlen taśarruf itüv az 

156.21   müddet faǿidelene turġan nersedür ( ) āĥirinde įmānsız bolġan 

ādemlerniñ baraçak ornı cehennemdür 

156.22   ( ) ve ni yavız boldı įmānsız bolġan ādemlerniñ özleri üçün ħāżırlegen 

nerseleri 

156.23   ( ) likin şunday ādemler rablerine ħilāflıķ ķıluvda śaķlandılar 

( ) ol 
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156.24   ādemler üçün ucmaħlar bardur ( ) ol ucmaħlarnıñ astlarından 

yılġalar 

156.25   (śular) aġar ( ) ol ucmaħlarda meñgü ķalġanları ħālde ( ) allahü 

teǾālā 

156.26   ħużūrından ħażırlenmiş bolġan ħālde ol ucmaħlar ( ) daħı allahü teǾālā 

ħużūrında bolġan 

156.27   nerse ( ) izgüler üçün įmānsızlar taśarruf ķılġan nerselerden izgürekdür allahü 

teǾālā Ǿabdu’l-lah 

156.28   bin selām ħaķında hem anıñ yoldaşları ħaķında źikr ķılınaçak āyetni indürdi 

( ) daħı 

 

I / 157 

 

157.1   kitāb ehli cümlesinden (yehūdlerden) bardur ( ) allahü teǾālāge įmān 

kitürgen ādemler (  

157.2    ) daħı sizge (ümmet-i muħammed Ǿaleyhi’s-selāmge) indürülgen nersege 

(ķurānġa) įmān kitürgen ādemler 

157.3   ( ) daħı özlerine (yehūdlerge) indürülgen nersege (tevrātge) įmān kitürgen 

ādemler (  

157.4    ) allahü teǾālāge töbençilik ķılġanları ħālde įmān kitürgen ādemler 

( ) allah (teǾālā)nıñ 

157.5   āyetleri birlen almaşdurmaslar ( ) az aķçeni yaǾnį dünyānıñ az bolġan nersesini 

( ) ehl-i 
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157.6   kitābdan bu śıfatda bolġan ādemler ( ) alar üçün rableri ķaşında ecrleri 

bardur 

157.7   ( ) düristlikde allahü teǾālā ĥesābını tiz ķıluvçıdur ( ) 

ey anday 

157.8   įmān kitürgen ādemler ( ) aġırlıķlarġa ve Ǿameller meşaķķatine çıdañız 

( ) daħı allahü teǾālānıñ 

157.9   düşmānlarına cihād aġırlıķlarına çıdav sebebli ġālib bolıñız ( ) daħı tenleriñizni ve 

aŧlarıñıznı 

157.10   śoġışnı kütkeniñiz ħālde serħad (çik) lerge beyleñiz ve öziñizni Ǿibādetke beyleñiz 

( ) daħı her 

157.11   ħālde allahü teǾālādan ķorķıñız ( ) meñgü bolġan saǾādetke irişüviñiz 

üçün al-i Ǿimrān sūresiniñ 

157.12   tercemesi tamām boldı. 
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157.13   4 inçi sūre * nisāǿ sūresi medįnede ingen yüz de yitmiş altı āyet * 

157.14   bismi’l-lahi’r-raħmani’r-raħįm 

157.15   ( ) ay andayın ādemler rabbiñizden her ħālde ķorķıñız 

( ) 

157.16   şunday rabbıñızġa ol sizni bir nefesden (ādem Ǿaleyhi’s-selāmdan) yaratdı 

( ) daħı bir nefesden yaǾnį 

157.17   ādemden ĥatunnı (ĥavvaǿ rađiallahü anhümānı) yaratdı ( ) daħı 

atamız ādem Ǿaleyhi’s-selām 

157.18   birlen anamız ħavvaǿdan köp irlerni ve köp ĥatunlarnı seçdı ve taratdı ( ) 

157.19   daħı şunday allahdan ķorķıñız ( ) ol allah birlen baǾżıñız baǾżıñızdan 

śoraşursız yaǾnį bi’l-lah 

157.20   sinden śoraymun diyüp eytürsiz ( ) daħı raĥmlerden śaķlanıñız yaǾnį ķardeşlikni 

kisüvden  

157.21   ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) sizniñ üzeriñizge hemįşe tüşingüçi 

hem sizni 

157.22   śaķlavçı boldı ( ) atasız bolġan yetįmlerge māllarını biriñiz 

157.23   her ķayçan belāġatge irişseler ġaŧafān ķabįlesinden bir ir de özi birlen bir toġma 

ķardeşiniñ 

157.24   yetįm oġlınıñ köp malı bolġan iken bu yetįm bala atası birlen bir toġma ķardeşinden 

mālını ŧaleb 

157.25   ķılġan bu ir birmegen śoñra bu āyet ingeç bu ir allahġa hem resūline boy śunduķ uluġ 

günāhdan 

157.26   allahġa śıġınamız diyü yetįmniñ mālnı birgen ( ) daħı ħarāmnı 

ħelāl birlen 

157.27   almaşdurmañız yaǾnį yetįmler mālından ħarām bolġan nerseni öz māllarıñızdan ħelāl 

bolġan nerse birlen 

157.28   almaşdurmañız yaǾnį yetįmlerge öz malıñızdan naçarnı birüp alarnıñ yaĥşı māllarını 

alup ķalmañız 

 

I / 158 
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158.1   ( ) daħı yetįmlerniñ māllarını öz māllarıñız birlen birge 

ķoşup aşamañız 

158.2   ( ) düristlikde yetįm mālını aşav ( ) uluġ günāh boldı 

( ) 

158.3   eger de ĥatunlarnıñ yetįmlerin de alarnı çiftlengen śūretde Ǿadllemevden ķorķsañız hem 

zinādan ķorķsañız 

158.4   ( ) bes yetįmlerden başķa ĥatunlardan sizniñ üçün köñliñizge ĥoş 

158.5   ve ħelāl bolġanlarını nikāĥlanıñız zināġa yaķın barmañız yā ki maǾnāsı yetįmlernin 

mālları ħaķında žulm ķıluvdan 

158.6   ķorķsañız bes ĥatunlarnı köp ķıluvdan da ķorķıñız çünki ĥatunlarnı köp ķıluvda da zulm 

bar 

158.7   Ǿadllevge küçiñiz yitken ķadar gine alıñız meŝelā dörtke çaķlı andan artdurmañız 

maǾnāsında yā ki maǾnāsı 

158.8   azād ĥatunlardan kiçkinelerde raġbet az bolġanlıġı üçün iştihā-ı żaǾįf bolġanlıġı öçün 

Ǿaķl 

158.9   kim bolġanlıġı  üçün Ǿadllemevden ķorķsañız bes belāġatke irişken ĥatunlar alıñız 

alarnıñ raġbeti de 

158.10   iştihāsı da Ǿaķlı da kāmil bolur maǾnāsında her ķaysı maǾnāge münāsib nüzūl sebebi de 

bar münāsib bolġan 

158.11   sebeb-i nüzūller Ǿarablar yetįmler ħaķında bolġan āyet ingeç yetįmlerniñ māllarından 

śaķlanġanlar zinādan 

158.12   śaķlanmaġanlar yā ki nüzūl sebebi bir ir māl ve cemāl iyesi yetįm ķız tapsa ol yetįmeni 

nikāĥlı iken 

158.13   bir bir irde elle ni ķadar yetįmeler cıyılġan yā ki sebeb-i nüzūl Ǿarablar žulmden ķorķup 

yetįmlerniñ māllarına 

158.14   velį boluvdan ķorķķanlar ĥatunlarnı elle ni ķadarlı köp ķıluvdan ķorķmaġanlar gerçi 

žulm ortaķ bolsa da 

158.15   ( ) ikişerni daħı üçerni daħı dörterni nikāĥlanıñız bes bu āyet bir irge 

dört 

158.16   ĥatun aluvnıñ düristligine delālet ķıladur kirek āzād ĥatunlar ve kirek kinizekler bolsun 

(  

158.17   ) bes eger ĥatunlar arasında Ǿadllik ķılmavdan ķorķsañız ( ) bes birni gine 

nikāĥlanıñız 
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158.18   ( ) yā ki oñ ķollarıñız mülklengen nerseni yaǾnį kinizekleriñizni 

nikāĥlanıñız (  

158.19   ) bu bir gine ĥatun aluv yā ki kinizek birlen gine kifāyelenüv dörtini 

nikāĥlavda bolġan žulm 

158.20   kibi žulm ķılmassızlıķġa yaķınraķdur bes bu āyet ĥatunlar arasında Ǿadāletniñ farż 

boluvına delālet 

158.21   ķıla kirek ķart ĥatun ve kirek yaş ĥatun, kirek bākire ve kirek seyyibe, kirek müslime 

ve kirek kitābiye 

158.22   bolsun bu Ǿadālet kiyimde, nafaķada, ivde tutuvda, kiç yuķlavda ammā muħabbet-i 

maķdūr-ı beşer  bolmaġanlıķdan muħabbetde 

158.23   Ǿadālet farż tügil hem cimāǾ muħabbetke mevķūf bolġanlıġı üçün cimāǾda hem Ǿadālet 

farż tügil hem seferde 

158.24   Ǿadālet farż tügil istegen ĥatunı ile sefer ķıluv dürist  likin ķariǾa śaluv artıġraķ 

(  

158.25   ) daħı ĥatunlarġa ĥoş köñil ve kemāl rıżālıķ birlen mihrlerini biriñiz 

(  

158.26   ) bes eger ĥatunlar mihrden bir nerseden sizge ĥoş bolsalar ( ) nefs 

yüzinden yaǾnį eger 

158.27   ĥatunlarıñız sizge ĥoş köñil ile mihrlerini hibe ķılsalar ( ) bes ol 

ĥatunlarıñız hibe ķılġan 

158.28   mihrini ümmetiñiz dünyāda istelmiş bolmaġanıñız ħālde āħiretde günāhsız bolġanıñız 

ħālde aślda henįǿ birlen 

158.29   murrįǿ taǾāmnıñ boġazdan yiñil ötüvi maǾnāsında bu āyet irniñ ĥatunġa mihrini birüvi 

ħaķında hem 

 

I / 159 

 

159.1   ĥatunnıñ irge mihrini hibe ķıluvı ħaķında bu źikr ķılınġan āyetniñ inüvine sebeb evvelde 

irlerden baǾżısı 

159.2   ĥatunına birgen vaǾde ķılġan nersesinden ķaytarup aluvnı günāhġa śaydılar ĥatun hibe 

ķılġan śūretde 

159.3   günāh bolmavını allahü teǾālā beyān itdi ( ) ey velįler ķolıñızda 

bolġan māllarıñıznı 
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159.4   Ǿaķlı ornaşmaġan ādemlerge birmeñiz yaǾnį safiyelerniñ taśarrufıñızda bolġan māllarını 

birmeñiz żāyiǾ ķılurlar 

159.5   ( ) şunday māllarnı birmeñizge allahü teǾālā sizniñ üçün ol māllarnı 

ķıyām cinsinden 

159.6   ķıldı yaǾnį ol māllar birlen turġuçı bola turġan nerse cinsinden ķıldı yaǾnį öz māllarıñız 

tenleriñizniñ 

159.7   ve cānlarıñıznıñ ŧuruvına sebeb idi safiyeler mālı da şol cinsden yā ki bu āyetniñ maǾnāsı 

māl ķadrini bilmey 

159.8   turġan ādemlerge yaǾnį ĥatunlarıñızġa ve balalarıñızġa māllarıñıznı birmeñiz bu āyet 

delālet ķıladur kiçkine balaġa hem 

159.9   mālnı orunsızġa śarf ķıla turġan safiyege velįlerniñ mālda taśarrufda iħtiyār birüvleri 

dürist tügillikge 

159.10   belki velįlerge bularnıñ māllarunı śaklavnıñ vācib boluvına aşarlıķ ve kiyimlik ķadar 

gine birüv tiyüş 

159.11   ikenlikge hem velįge özi üçün kiçkine bala birlen safiyeniñ mālları birlen fāǿidelenüv 

yaramay meger faķįr 

159.12   bolġanda żarūret ķadar gine aşav dürist bola śabį-i bāliġ bolġaç Ǿaķlġa oturġanlıġı 

maǾlūm bolġaç iki 

159.13   şāhid aldında velįge śabįniñ mālın tapşıruvı lāzım bolur ammā safiyege aślā mālı 

birilmes (  

159.14   ) safiyelerni ol māllardan rızklandurıñız hem kiyim kiygüziñiz ( ) 

daħı 

159.15   safiyelerge māllarnı śoraġanda şerǾā ve Ǿakla maǾrūf bolġan söz eytiñiz yaǾnį eger māl 

ķadrini bilseñiz 

159.16   Ǿaķlġa ötürseñiz māllarıñıznı öz ķulıñızġa birürmiz dip ( ) daħı ey velįler 

bāliġ 

159.17   bolmasdan burun yetįmlerni dįnde ve māl śaķlavda ħāllerini tikşirüp imtiħān ķılıñız 

(  

159.18   ) tā kim her ķayçan yetįmler nikāĥge irişseler yaǾnį iħtilām birlen yā kį baş 

birlen belāġat çigine 

159.19   irişseler ( ) bes eger siz velįler yetįmlerden Ǿaķdġa oŧuruvçılıķnı yaǾnį 

dįnlerinde 
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159.20   ve māllarında śalāħnı körseñiz ( ) bes yetįmlerge māllarunı biriñiz 

( ) 

159.21   daħı ey velįler yetįmlerniñ māllarını aşamañız ( ) isrāf bolġan 

ħālde hem 

159.22   yetįmlerniñ uluġ boluvlarına aşuķġanıñız ħālde yaǾnį yetįmlerniñ māllarını aşamañız 

yetįmler 

159.23   uluġ bolurlar da māllarnı özlerine tapşıruv lāzım bolur tizrek aşap ķalayık dip * 

belāġatniñ 

159.24   Ǿalāmet birlen bolġan çigi ir balada iħtilām iħbāl-i inzāl birlen ķız bala da ħayż cebl-i 

iħtilām birlen 

159.25   bu Ǿalāmetler bolmaġanda imām-ı āǾžam ķaşında ir bala on sigiz yaşında ķız bala on 

yidi yaşda bāliġ bola 

159.26   imām şāfiǾį imām ebū yūsuf imām muħammed ķaşında hem imām-ı aǾžamdan bir 

rivāyetde ir bala da ķız bala da 

159.27   on biş yaşda bāliġ bolalar belāġatni evvel Ǿalāmet birlen iǾtibār ķılına Ǿalāmet bolmasa 

yaş birlen iǾtibār 

159.28   ķılına ( ) ve kimdür velįlerden bay bolsa ( ) bes yetįm mālını 

aşavdan śaklansun 

159.29   ( ) ve kimdür velįlerden barlı bolsa ( ) bes şerǾā maǾrūf 

bolġan ķadar 

 

I / 160 

 

160.1   birlen yetįmniñ malından aşasun yaǾnį ħāceti ķadar ve ĥidmet yalı ķadar allahü teǾālānıñ 

bay velįge yetįm 

160.2   mālnı aşavdan śaklansun ve faķįr velįge yetįm mālnı maǾrūf ķadar aşasun diyüvi velįniñ 

yetįm malında 

160.3   ħaķķı barlıġını bildüre resūl allahdan berāber śoradı minim terbiyemde bir yetįm bar 

mālından aşasam dürist 

160.4   bolur mu diyü resūl allah isrāf itmeyinçe gine aşasañ dürist bolur didi hem anıñ malunı 

aşap öz 

160.5   mālıñnı śaķlasañ dürist tügil didi ( ) bes her ķayçan ey velįler siz 
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160.6   yetįmlerniñ māllarunı özlerine birseñiz ( ) bes ol yetįmler üzerine şāhid 

ķoyıñız 

160.6   yaǾnį sizniñ māllarnı birgenligiñizge ve yetįmlerniñ alġanlıķına şāhid ķoyıñız 

( ) ħesāb 

160.7   ķıluvçı boluv yüzinden allahü teǾālā yiter cāhiliyyet zamānında ĥatun birlen kiçkine 

balalarġa mįrāŝ birmegenler 

160.8   hem şol ħükm-i islām zamānında da bir azġa ķadar barġan bir vaķt śāmit  oġlı  evs digen 

ādem vefāt 

160.9   bolup köp mālı ķalġan ve anlardan ĥatunı hem üç ķızı ķalġan cāhiliyyet zamānınıñ iski 

ħükmi boyınça 

160.10   evsniñ ata bir toġma ķardeşiniñ iki  oġlı  bütün mālnı alġanlar ĥatunına ve ķızlarına hiç 

nerse birmegenler 

160.11   evsniñ ĥatun (ümmü kühsa1) resūl allahġa kilüp bu vāķǾānı söylegen hem evsniñ atası 

birlen bir toġma 

160.12   ķardeşleriniñ oġıllarından şikāyet ķılġan resūl allah ĥātunġa eytken bar üyüñe ķaytup 

tur allahü teǾālā 

160.13   āyet indürgenge ķadar śabr it digen allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürgen 

mażmūnı şol mįrāŝ 

160.14   ķāǾidesi cāhiliyyet zamān ĥalķı eytkençe tügil belki irlerge ata ve anası ķaldurġan 

māldan hem yakın 

160.15   ķardeşleri ķaldurġan māldan ülüş bar şunıñ kibi ĥatunlarġa da ata ve anası ve yaķın 

ķardeşleri 

160.16   ķaldurġan māldan ülüş bar maǾnāsında śoñra resūl allah evsniñ atası birlen bir toġma ir 

ķardeşlerine 

160.17   kişi yiberdi eyt evsniñ mālında taśarruf ķılmasunlar çünki allahü teǾālā mįrāŝdan 

ĥatunlarġa da ülüş 

160.18   ķıldı  likin köp mü ülüş tigenligini ħażırge taǾyįn ķılmadı taǾyįn āyeti ingeç resūl allah 

evsniñ 

160.19   mālından ĥatunına sikizden birni * iki ķızġa üçden iki ülüşni daħı atası birlen bir toġma 

ir 

160.20   ķardeşiniñ iki  oġlına ķalġanını birdi ( ) irler üçün ülüş bardur 

(  

                                                 
1 “kühha” olmalı. 



 472

160.21   ) ata ve ana ve yaķın ķardeşler ķaldurġan nerseden (māldan) ( ) 

daħı ĥatunlar üçün 

160.22   ülüş bardur ( ) ata ve ana ve yaķın ķardeşler ķaldurġan nerseden 

(māldan) (  

160.23   ) ol ķalduķdan az bolġanından ( ) yeise köp de bolġanından ( ) ol 

ülüş farż 

160.24   bolmış ülüş bolġan ħālde ( ) ve her ķayçan mįrāŝ boluvġa 

yaǾnį vaķtine 

160.25   vāriŝ bolmaġan yaķınlıķ iyesi ķardeşler ĥāżır bolsalar ( ) daħı 

yetįmler 

160.26   hem miskįnler ħāżır bolsalar ( ) bes bölünmiş māldan vāriŝ bolmaġan 

yaķın ķardeşlerge 

160.27   hem yetįm ve miskįnlerge köñillerin ĥoş ķıluv üçün bir az nerse biriñiz 

( ) daħı 

160.28   bularġa şerǾā-ı maǾrūf bolġan sözni eytiñiz yaǾnį alarġa duǾā ķılıñız hem birgen 

nersemiz az nerse 

 

I / 161 

 

161.1   diyiñiz bu āyet mensūĥ tügil belki ādemler bu āyet birlen Ǿamelde yalķavlıķ itkenler 

baǾżılar mensūĥ 

161.2   diseler de iltifāt ķıluv lāzım tügil ( ) daħı şunday vaśįler (epikünler) 

yetįmler işinde 

161.3   allahdan ķorķsunlar ( ) eger özleri artından yaǾnį özleri ölgenden śoñ 

161.4   ķaldursalar ( ) żaǾįf  “kiçkine” balaların ( ) ol kiçkine balaları 

üzerine żāǿiǾ 

161.5   boluvdan ķorķalar idi ( ) bes allahdan ķorķsunlar yetįmler işinde de 

( ) 

161.6   daħı yetįmlerge ħaķķ bolġan sözni eytsünler yaǾnį vaśįler ölerge yaķınlaşsalar 

balalarınıñ faķįr 
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161.7   ve helāk boluvından ķorķalar idi hem balalarına şefķat ve körkem edebli boluv kibi 

sözler eyteler idi 

161.8   şunıñ kibi yetįmlerge de eytsünler hem yetįmlerni de öz balaları kibi körsünler 

( ) düristlikde 

161.9   şunday ādemler ( ) žālim bolġanları ħālde yetįmlerniñ mālların 

aşarlar 

161.10   ( ) budur başķa tügildür ( ) içlerine oŧ aşarlar ( ) 

daħı 

161.11   ķızdurulmış oŧķa tiz kirerler allahü teǾālā balanıñ ata ve anadan alġan mįrāŝnı beyān 

itüp źikr ķılınaçak 

161.12   āyetni indürdi ( ) allahü teǾālā vaśiyyet ve Ǿahd ķılur sizge ( ) 

balalarıġıznıñ mįrāŝı 

161.13   ħaķında ( ) ir balaġa bolur iki ķız balanıñ ülüşi kibi yaǾnį iki 

161.14   ķıznıñ ülüşi bir ir balanıñ ülüşi ķadardur ( ) bes eger balalar 

ikiden 

161.15   üstün bolġan ĥatunlar bolsalar ( ) bes ol iki bolġan ķızlarġa hem 

161.16   ikiden üstün bolġan ķızlarġa meyyit ķaldurġan nerseniñ üçden iki ülüşi bolur (  

161.17   ) ve eger ķız bala bir gine bolsa ( ) bes ol bir ķızġa meyyit 

ķaldurġan nerseniñ 

161.18   yarŧısı bolur yine allahü teǾālā ata ve ananıñ baladan alaçak mįrāŝnı beyān ķılup źikr 

ķılınaçak āyetni 

161.19   indürdi ( ) daħı meyyitniñ ata ve anası üçün ( ) ata 

anadan 

161.20   her birisine meyyit ķaldurġan mālnıñ altıdan birsi bolur ( ) eger de meyyit 

üçün bala bolsa 

161.21   kirek ir ve kirek ķız bolsun meger ata ķız bala birlen ķalġanda śāhib-i farż bolup altıdan 

birni ala 

161.22   farż iyelerinden ķalġanın Ǿaśaba bolup ala ( ) bes eger meyyitniñ ir 

balası da 
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161.23   ķız balası da bolmasa ( ) daħı meyyitden faķaŧ ata ve anası  ġına mįrāŝ alsa 

( ) bes 

161.24   meyyitniñ anasına ķaldurġan mālından üçden birsi bolur ķalġanı atasına bolur 

meyyitniñ vāriŝi yalġız ata 

161.25   ana ġına bolġaç ananıñ naśįbin taǾyįn itilgeç ķalġanı ataġa boluvçılıķ maǾlūm bola 

şunıñ 

161.26   üçün allahü teǾālā atanıñ bala bolmaġandaġı ülüşni beyān itmedi ( ) bes 

161.27   eger meyyit üçün ķardeşler bolsa kirek iki ve kirek ikiden artuķ bolsun (mįrāŝ vaśiyyet 

161.28   bābında cemǾniñ azı iki) kirek irler ve kirek ķızlar bolsun ( ) bes 

meyyitniñ 

161.29   anasına altıdan bir bolur bu ayetden bilindi ir yā ki ķız ķardeşlerden ikevi 

 

I / 162 

 

162.1   gerçi ana birlen birge ķalġanda mįrāŝ almasalar da ananı üçden birden altıdan birge 

köçireler 

162.2   ikençilik ( ) vāriŝlerge bu ülüşler bolur vaśiyyetin yürütkeniniñ śoñında 

( ) 

162.3   ol vaśiyyet birlen vaśiyyet eytken bolur meyyit ( ) yeise meyyitniñ boruçnı 

ötekenniñ śoñında 

162.4   yaǾnį meyyitniñ ķalġan mālını bülüvden burun ol buruçlarunı öterke kirek śoñra 

vaśiyyetni yürütürge 

162.5   kirek andan śoñ  ġına māl bölünür vaśiyyet mįrāŝķa müşābeh bolduķdan allahü teǾālā 

ħükmde śoñ bolġan vaśiyyetni 

162.6   źikrde ilk ķıldı ( ) sizniñ atalarıñız ve oġullarıñız ( ) bilmessiz 

siz ( ) 

162.7   atalarıñız ve oġullarıñızdan ķayusı ( ) fāǿide yüzinden ķayusı sizge 

yaķınraķ yaǾnį meyyitden 

162.8   ķalġan mālnı bölüvde allahü teǾālā ħikmet ve maślaħatın bilüp özi taķdįr itdi eger 

terekeni bölüvni beyānsız  ġına 

162.9   sizge tapşırsa idi siz atalarıñız ve oġullarıñıznıñ ķaysınıñ fāǿidede yaķın bolup żararda 

yırak boluvını 
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162.10   yā ki kirisinçe żararda yaķın bolup fā’idede yıraķ boluvını bilmes idiñiz bes ħikmetni 

tikşirmey 

162.11   ve fāǿideni riǾāye ķılmay  ġına bolup mālnı żāǿiǾ iter idiñiz ( ) allahü teǾālā 

sizge mįrāŝnı 

162.12   farż itdi özinden farż itmek birlen ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) 

mįrāŝnı 

162.13   beyānda maślaħatın bilür boldı hem ħikmet iyesi boldı daħı allahü teǾālā irlerniñ 

ĥatunlardan ve ĥatunlarnıñ 

162.14   irlerden mįrāŝ alġan nerselerin beyān ķılup źikr ķılınmış āyetni indürdi 

(  

162.15   ) siz irlerge ĥatunlarıñız ķaldurġan nerseniñ (mālnıñ) yarŧısı bolur 

( ) 

162.16   eger de ĥatunlarıñıznıñ balası bolmasa kirek ir ve kirek ķız bala bolsun 

( ) bes eger 

162.17   ĥatunlarıñıznıñ balası bolsa kirek ir ve kirek ķız bala bolsun ( ) bes siz 

irlerge 

162.18   ĥatunlarıñız ķaldurġan nerseden dört ülüşden bir ülüş bolur ( ) siz irlerge 

bu mįrāŝ 

162.19   bolur vaśiyyetni yürütkenden yaǾnį ötegenden śoñ ( ) ĥatunlarıñız ol 

vaśiyyet birlen vaśiyyet 

162.20    eytürler ( ) yeise ĥatunlarıñıznıñ boruçını ötegenden (tölegenden) śoñ 

( ) 

162.21   ve siz irler ķaldurġan nerseden ĥatunlarıñızġa dörtden bir bolur ( ) 

eger siz 

162.22   irler üçün bala bolmasa kirek ir ve kirek ķız bala bolsun ( ) bes eger 

siz 

162.23   irler üçün bala bolsa kirek ir ve kirek ķız bala bolsun ( ) bes siz 

irler 
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162.24   ķaldurġan nerseden ol ĥatunlarıñızġa sigizden bir bolur ( ) vaśiyyetni 

yürütkenden śoñ 

162.25   ( ) ol vaśiyyet birlen vaśiyyet eytürsiz siz irler ( ) yeise siz irlerniñ 

boruçnı 

162.26   ötegenden śoñ daħı allahü teǾālā atası da balası da bolmaġan irden hem ĥatundan mįrāŝ 

aluvnı 

162.27   beyān itüp źikr ķılınaçak āyetni indürdi ( ) ve eger anardan mįrāŝ 

162.28   aluna turġan ir bolsa ( ) atasız ve balasız ādem ( ) yeise anardan mįrāŝ 

aluna 

162.29   turġan ĥatun atasız ve balasız kişi bolsa ( ) daħı ol anardan mįrāŝ alınmış 
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163.1   kişi üçün ana ŧarafından ir yā ki ķız ķardeş bolsa yaǾnį meyyit birlen ana bir ata başķa 

bolġan 

163.2   ir yā ki ķız ķardeşler ķalsa ( ) bes ir ķardeş birlen ķız ķardeşden 

163.3   her birisine meyyit ķaldurġan nerseniñ altıdan birisi bolur ( ) bes 

eger 

163.4   ana bir ata başķa bolġan ir ve ķız ķardeşler birden köprek bolsalar 

( ) 

163.5   bes ol ana bir ata başķa bolġan ķardeşler üçden birde ortaķlardur irleri ve ķızları 

beraberdür 

163.6   ( ) ana bir ata başķa bolġan ķardeşlerge bu mįrāŝ bolur meyyitniñ 

vaśiyyetni yürütkenden śoñ 

163.7   ( ) ol vaśiyyet birlen vaśiyyet eytilmiş bolur ( ) yeise meyyitniñ boruçnı 

ötegenden 

163.8   śoñ ( ) vaśiyyet eytüvçi vaśiyyet eytür vāriŝlerge żarar itüvçi bolmaġanı ħālde 

(  

163.9   ) allahü teǾālādan bolġan vaśiyyet birlen vaśiyyet eytkeni ħālde yaǾnį üçden birden 

artdurmayınça (  
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163.10   ) ve allahü teǾālā vāriŝlerge żarar itüp vaśiyet eytüvçini bilüvçidür hem añar 

şefķat itüvçidür 

163.11   Ǿaźābını aşıķdurmavda ( ) bular yaǾnį yetįmler emri vaśiyyetler mįrāŝlar 

allahü teǾālānıñ çikleridür 

163.12   yaǾnį ötüv dürist bolmaġan çikler kibi çiklengen şerįǾatleridür ( ) ve 

kimdür allahü teǾālāge 

163.13   hem resūline iŧāǾat ķılur ( ) allahü teǾālā ol kişini ucmaĥlarġa kiritür 

( ) 

163.14   ) ol ucmaĥlarnıñ astlarından yılġalar (śular) aġar ( ) ol ucmaĥlarda 

163.15   meñgü ķalġanları ħālde ( ) ve ol ucmaĥķa kirüv uluġ saǾādetge 

irişüvdür (  

163.16   ) ve kimdür allahü teǾālāge hem resūline iŧāǾat ķılmay günāhlı bolur 

( ) daħı 

163.17   allahü teǾālānıñ çiklerinden öter ( ) allahü teǾālā ol kişini oŧķa kiritür 

( ) ol oŧda 

163.18   meñgü ķalġanı ħālde ( ) daħı ol kişige ĥorlaġuçı Ǿaźāb bolur 

(  

163.19   ) sizniñ ĥatunlarıñızdan şunday ĥatunlar zināǿ ķılurlar 

( ) 

163.20   bes ol ĥatunlar üzerine yaǾnį zināǿ ķıluvlarına şāhid ķoyıñız ( ) sizler 

(irler)den 

163.21   dört şāhidni ( ) bes eger ol ĥatunlarnıñ zināǿ ķıluvı birlen dört ir güvāhlıķ 

birseler 

163.22   ( ) bes ol ĥatunlarnı üylerde habs ķılup tutıñız yaǾnį üylerni 

ĥatunlarġa 
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163.23   türme ķılıñız ( ) ol ĥatunlarnı ölüm ferişteleri öltürgenge ķadar 

(  

163.24   ) yeise allahü teǾālā ol ĥatunlarġa meşrūǾ bolġan yol ķılġanġa ķadar ħabsden 

ķutķara turġan 

163.25   ĥadd yeise zinādan muñsız ķıla turġan nikāĥ kibi ( ) daħı şunday iki ādem 

(  

163.26   sizlerden fāħişege yaǾnį zināġa kilürler ( ) bes evvel şelte ķıluv birlen 

rencitiñiz yaǾnį allahdan 

163.27   oyalmadıñız mı ve allahdan ķorķmadıñız mı diyü ( ) bes eger bu zinā 

ķıluvçı ādemler yaǾnį 

163.28   ir birlen ĥatun tevbe itse ve işlerini tüzük ķılsalar ( ) bes bu zināçı ir 

birlen 
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164.1   ĥatundan yüz döndüriñiz yaǾnį şelte ķıluv birlen rencitüvni ķoyıñız ( ) 

düristlikte allahü teǾālā 

164.2   boldı ( ) tevbelerni ķabūl  itüvçi hem tevbe ķılġan ādemge raħmet ķıluvçı 

ħażret-i ħasan eyte 

164.3   zinānıñ evvel ĥaddi eźā boldı śoñra ħabs boldı śoñra celd yā ki recm boldı diyü * zināġa 

dört 

164.4   şāhid iķāmet ķıluv öz ħālinçe bāķį ammā zinā ķıluvçı ħatunlarnı ölgenge ķadar yā ki 

ikinçi yol 

164.5   meşrūǾ bolġanġa ķadar üylerde ħabs ķıluv celd birlen yā ki recm birlen mensūĥ digenler  

likin allahü 

164.6   teǾālā zinā ķıluvçı ĥatunlarnı ħabs ķıluvnıñ ħükmini ikinçi yol meşrūǾ ķıluv birlen 

vaķtladı bes 

164.7   nūr sūresindegi “  “ āyeti beyān hem tefsįr bola nesĥ 

bolmay çünki 

164.8   muvaķķatni beyān nesĥ tügil yā ki “  “ āyeti faķaŧ ĥatunlar zināsı ħaķında bolur 

“  “ āyeti 



 479

164.9   livāŧa ħaķında bolur nūr sūresindegi “  “ āyeti ir birlen ĥatunnıñ ikisi 

ħaķında bolur 

164.10   beǿis ħālindegi įmānnıñ maķbūl bolmavı ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi ( ) 

164.11   budur başķa tügildür tevbeniñ maķbūl boluvı ( ) allahü teǾālā üzerine ( ) 

şunday ādemler 

164.12   üçündür ( ) ol ādemler yavızlıķnı nādānlıķ sebebli ķılurlar çünki 

günāhķa kirişüv 

164.13   elbette nādānlıķdan ( ) munıñ śoñında günāh ķılġannıñ śoñında tiz 

zamāndan tevbe ķılurlar 

164.14   yaǾnį ölüm kilmesden burun çünki resūl allah “allahü teǾālā bendeniñ tevbesini ġarġara 

ħāline yitmegende ķabūl 

164.15   ķılur” digen tirüklik vaķti az bolġanlıġı üçün allahü teǾālā yaķın dip ataġan yā ki 

günāhnıñ muħabbeti 

164.16   köñilge siñişmesden burun maǾnāsında ( ) bes bu günāh ķılup da tiz zamān 

tevbe itken 

164.17   ādemler ( ) allahü teǾālā ol ādemler üzerine tevbelerini ķabūl ķıluv birlen 

ķaytur ( ) 

164.18   daħı allahü teǾālā hemįşe boldı ( ) tevbe ķıluvçılarnıñ iĥlāślarını bilgüçi 

hem tevbe 

164.19   ķılġan kişini Ǿaźāb ķılmavda ħikmet iyesi boldı ( ) tevbeniñ ķabūl boluvı 

yoķdur 

164.20   ( ) şunday ādemler üçün alar yavızlıķlarnı ķılurlar 

(  

164.21   ) tā kim ol yavızlıķ ķıluvçılarnıñ birisine ölüm ħāżır bolsa ( ) mįn 

ħāżır zamān 

164.22   tevbe itdim dip eytür yaǾnį ölüm ķorķunçlarını körgeç gine tevbe iter ( ) daħı 

şunday 
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164.23   ādemlerge tevbe yoķdur ( ) ol ādemler ölerler ħālbūkim özleri 

kāfirlerdür yaǾnį āħiretde 

164.24   Ǿaźābnı körgenniñ śoñında tevbe iterler alarnıñ tevbeleri maķbūl tügil allahü teǾālā 

ölüm vaķtine ķadar 

164.25   tevbeni kiçüktürgen fāsıķlar birlen tevbesiz ölgen kāfirler arasını berāber ķıldı yaǾnį 

ölüm vaķtinde  

164.26   ķılınġan tevbe birlen tevbesiz ölüv arasında farķ yoķ maǾnāsında ( ) bu tevbeni 

ölüm vaķtine ķadar 

164.27   kiçüktürgen ādemler birlen tevbesiz ölgen ādemler ( ) ol 

ādemlerge rencitküçi 

164.28   Ǿaźābnı ħāżırledük allahü teǾālā bu iki āyetde Ǿaźābnı körmesden burun iħtiyār ħālinde 

tevbe ķılġan 

164.29   ādemniñ tevbesini ķabūl ķıluv birlen Ǿaźābnı körgenniñ śoñında iħtiyārsız ħālde tevbe 

itken ādemniñ 
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165.1   tevbesini ķabūl ķılmav birlen açıķ beyān itdi kirek tevbesiz ölgen kişi günāhlı müǿmin 

bolsun 

165.2   ve kirek įmānsız ādem bolsun beǿis ħālindegi įmān bala cimāǾ maķbūl tügil beǿis 

ħālindegi tevbe 

165.3   allahü teǾālānıñ tilevinde ve ihtiyārında tilese įmān-ı şerāfeti üçün ķabūl ķılur tilese 

tevbesinde kimçilik 

165.4   bolġanlıķı üçün ķabūl ķılmas įmān-ı beǿis diyü ħāżirlerden hiç kimge işitilmegen įmānġa 

eytürler 

165.5   bes bu āyetke bināen firǾavunnıñ ħāll-i ġarķdaġı įmānı maķbūl bolmay çünki ġarķ ħāli 

beǿis ħāli bola cāhiliyyet zamānında 

165.6   bir ir vefāt bolsa ĥatunı daħı bu ĥatundan başķa ĥatundan bolġan  oġlı  ķalsa hem yaķın 

ir ķardeşleri 

165.7   ķalsa bu ir ölgen vaķtde ügey oġul yā ki başķa yaķın ir ķardeşleri bu ĥatunġa kiyimlerini 

taşlaylar 

165.8   iken hem bu ĥatunġa min tiyüşli dip eyteler iken tileseler küçlep bu ĥatunnı evvelgi 

mihri beraberine 

165.9   nikāĥlanalar iken tileseler mihr alup ikinçi kişige nikāĥlaylar iken tileseler ĥatunnı bir 

ķayda yibermey 
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165.10   ħabs ķılup turalar iken irinden alġan mįrāŝı birlen özini bolup alsun üçün eger de ĥatun 

165.11   kiyim taşlanmasdan burun öz ehline ķaytup kitse iriniñ mįrāŝından bütünley maħrūm 

iteler iken 

165.12   bu ħükm bu ķays isimli ādem ölgenge ķadar cārį bolġan bir vaķt bu ķays ölgeç bu 

ķaysnıñ ĥatunnı 

165.13   ĥatunnıñ ügey oġlı  mücerred kiyim taşlav birlen taśarrufına kiritdi bu ķaysnıñ ĥatunı 

kişi resūl allahġa 

165.14   bu işden şikāyet ķıldı şundan śoñ resūl allahġa allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi (  

165.15   ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) sizge helāl bolmas 

( ) 

165.16   küçlegeniñiz ħālde ĥatutun2larnı mįrāŝ yolınça iħtiyārıñızġa aluvıñız ( ) daħı 

ol 

165.17   ĥatunlarnı ikinçi kişige nikāĥlanuvlarından ŧıyuvıñız ħelāl bolmas 

( ) ol 

165.18   ĥatunlarıñızġa birgen nerseñizniñ baǾżısını yibermegiñiz üçün yaǾnį öziñiz birgen 

mihrini alup 

165.19   ķalur üçün hiçbir vaķtde ĥatunlarıñıznı ikinçi kişilerge nikāĥlanuvından ŧıyuv ħelāl 

bolmas ( ) meger 

165.20   ħelāl bolur ( ) ĥatunlarıñıznıñ žāhir bolġan bozuķ işini 

kitürüvleri vaķtinde 

165.21   meŝelā zināçı boluv nāşize boluv kibi yaǾnį eger ĥatunlarıñız zināçı yā ki nāşize bolsa 

bu vaķtde birgen 

165.22   mihriñizni alup ķalur üçün ikinçi irge nikāĥlanuvdan ŧıyuv ħelāl bolur hem irge 

ĥatunından ĥalǾ yaǾnį 

165.23   mihri beraberinde ŧalāķ ķıluvnı śorav dürist bolur ( ) şeriǾā-ı 

maǾrūf bolġan 

165.24   nerse birlen ĥatunlarıñız birlen śoħbet ķılıñız nafaķa körkem söz kibi ( ) 

indi eger 

                                                 
2 “Ĥatunlarnı” olmalı. 
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165.25   ĥatunlarıñıznı ĥulķlarının naçarlıġı üçün yā ki ķabāħatlikleri üçün mekrūh körseñiz 

śabr itiñiz 

165.26   ayurup yibermeñiz ( ) bes yaķındur ki sizniñ bir nerseni mekrūh 

körüviñiz yaǾnį 

165.27   yaratmavıñız ( ) daħı allahü teǾālānıñ ol nersede ķıluvı yaķındur 

( ) köp izgülikni 

165.28   yaǾnį siz bir nerseni mekrūh körürsiz ol nersede köp izgülik bolur cāhiliyyet zamānında 

bir ir körkem 

165.29   ve māl iyesi bir ĥatunnı almaķçı bolup evvelgi ĥatunnı ayurmaķçı bolsa evvelgi 

ĥatunına zinā birlen 
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166.1   töhmet ķıla iken birgen mihrini alup ķalup evvelgi ĥatunnı ĥalǾ ķıluv üçün hem ikinçi 

cemāl 

166.2   ve māl iyesi ĥatunını alur üçün allahü teǾālā bu işden nehy itüp źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi (  

166.3   ) ve eger siz irler bir ĥatunnı almaşduruvnı tileseñiz ( ) ikinçi 

ĥatun 

166.4   ornına yaǾnį bir ĥatunnı ŧalāķ ķılup ikinçi ĥatunnı nikāĥlenüvni tileseñiz 

( ) 

166.5   daħı ol ĥatunlarnıñ birisine köp māl birgen bolsañız ( ) bes ol köp 

māldan 

166.6   hiç nerse almañız yaǾnį az mālda ve köp mālda almañız çünki sizniñ aluvıñız mücerred 

zinā birlen 

166.7   töhmet üçün ( ) eyā alursız mı ol mālnı ( ) iftirā ve günāh bolġan 

ħālde (  

166.8   ) ve niçük alursız siz ol ĥatunlarıñıznıñ birisine birgen mālıñıznı 

( ) 

166.9   ve hālbūkim sizniñ baǾżıñız baǾżıñızge ulaşdı yaǾnį ĥalvet ķıldı yaǾnį mihr-i 

Ǿalehsi bolġan cimāǾnı ķıldı 
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166.10   ( ) daħı hālbūkim ĥatunlarıñız sizden aġır ve ışançlı bolġan 

Ǿahdni aldılar 

166.11   yaǾnį körkem śohbet ħaķķı aldı allahü teǾālā āzād irge nikāĥlanuv ħarām bolġan 

ĥatunlarnı beyān ķılup 

166.12   źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı ey müǿmin irler atalarıñız 

nikāĥlengen 

166.13   nerseler (ĥatunlarnı) nikāĥlenmeñiz ( ) ĥatunlardan yaǾnį nikāĥlenseñiz 

Ǿaźābġa tiyüşli 

166.14   bolursız ( )  likin ötkende bolġan nerse anıñ birlen siz Ǿaźāb ķılmassız 

yaǾnį cāhiliyyet 

166.15   zamānında bolġan atalarnıñ ĥatunlarnı nikāĥlanuvnı ħarām itüvden burun bolġanlıġı 

üçün afv maǾnāsında 

166.16   ( ) düristlikde atalarıñız nikāĥlengen ĥatunlarnı nikāĥlenüv allahü 

teǾālā ħużūrında zinā 

166.17   boldı hem açuvlanmış iş boldı ( ) daħı bu iş Ǿādet ve yol  boluv yüzinden 

yavız boldı 

166.18   ( ) sizge analarıñıznı nikāĥlenüv ħarām ķılındı ( ) daħı 

ķızlarıñıznı nikāĥlenüv 

166.19   ħarām ķılındı ( ) daħı öziñiz birlen bir toġma ķız ķardeşleriñizni nikāĥlenüv 

ħarām ķılındı ( ) 

166.20   daħı atalarıñız birlen bir toġma ķız ķardeşleriñizni nikāĥlenüv ħarām ķılındı ( ) 

daħı analarıñız birlen 

166.21   bir toġma ķız ķardeşleriñizni nikāĥlenüv ħarām ķılındı ( ) daħı öziñiz 

birlen bir toġma bolġan 

166.22   ir ķardeşleriñizniñ ķızlarını nikāĥlenüv ħarām ķılındı ( ) daħı öziñiz birlen 

bir toġma bolġan 

166.23   ķız ķardeşleriñizniñ ķızlarınıñ nikāĥı ħarām ķılındı ( ) daħı şunday 

atalarıñıznıñ nikāĥı 
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166.24   ħarām ķılındı ( ) ol analar sizni imçek imizdiler imām-ı aǾžam ķaşında iki 

yaş yarım 

166.25   içinde bir mertebe śoruv birlen rıżāǾ ħükmi ŝābit bola çünki allahü teǾālā az birlen köp 

arasını ayurmadı 

166.26   ( ) daħı imçek imüv cihetinden bolġan ķız ķardeşleriñizniñ nikāĥı 

sizge ħarām ķılındı 

166.27   ( ) daħı sizge ĥatunlarıñıznıñ analarını nikāĥlenüv ħarām ķılındı 

( ) 

166.28   daħı şunday ĥatunlarnıñ iyerüp kilgen ķızlarınıñ nikāĥı sizge ħarām ķılındı 

( ) sizniñ 

166.29   terbiyeñizdedür ol iyerüp kilgen ķızlar yaǾnį Ǿānide şulay bola maǾnāsında vāķǾanı 

beyān üçün gine 
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167.1   bolġan ( ) ol iyerüp kilgen ķızlarnıñ nikāĥı ħarām bolur ol ķızlar 

şunday 

167.2   ĥatunlarıñızdan bolsalar ( ) ol ĥatunlarıñızġa duħūl itdiñiz yaǾnį alarnı 

vaŧy ķıldıñız 

167.3   ( ) bes eger siz irler bolmasañız ( ) ol ĥatunlarıñızġa vaŧy 

ķılġan 

167.4   bolmasañız belki nikāĥlengengine bolsañız ( ) bes sizniñ üzeriñizge ol 

ĥatunlarıñıznıñ 

167.5   ķızlarını nikāĥlenüvde günāh yoķdur her ķayçan ol ĥatunlarıñıznı ayurup yiberseñiz yā 

ki vaŧydan 

167.6   burun ölseler ( ) daħı şunday oġullarıñıznıñ ĥatunlarnı nikāĥlenüv 

sizge 

167.7   ħarām ķılındı ( ) ol oġullar sizniñ arķalarıñızdandur yaǾnį öz noķŧalarıñız 

sebebli vücūdke 

167.8   kilgenlerden oġul itüp kine alınġan tügillerdür çünki mütebennį yaǾnį oġullıķġa alınġan 

kişiniñ 
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167.9   ĥatunnı aluv dürist niteki resūl allah zeyd ŧalāķ ķılġandan śoñ ĥatunnı nikāĥlendi ve 

ħālānki zeyd 

167.10   resūl allahnıñ oġullıķġa alınġan ādemi idi ( ) daħı nikāĥda iki ķız 

ŧuvġan 

167.11   arasını cıyuvıñız ħarām ķılındı ( )  likin cāhiliyyet zamānındaġı ütken nerse 

Ǿafv yaǾnį cāhiliyyet 

167.12   zamānında iki ķız ŧuvġannı nikāĥlengenler anası Ǿafv ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

167.13   hemįşe yarlıķaġuçı hem raħmet ķıluvçı boldı. nikāĥı ħarām bolġan ĥatunlar barusı 

neseb cihetinden 

167.14   bolġanları yidi: 1 (ümmehāt), 2 (benāt), 3 (aħvāt), 4 (Ǿammāt), 5 (ħālāt), 6 (benāt-ı āħ), 

7 (benāt-ı uħt)* 

167.15   ümmehāt taĥtına her bir anañız ni ķadar yoġarı aşsa da hem ana ŧarafından bolġanları 

da kire* benāt her 

167.16   bir ķıznı şāmil ķıznıñ ķızlarnı da hem oġlınıñ ķızlarnı da *Ǿaħvāt hem her bir ķız 

ķardeşini şāmil 

167.17   kirek ata ve ana bir bolsun kirek ata bir ana başķa bolsun kirek ana bir ata başķa bolsun 

* 

167.18   Ǿammat hem her bir ata birlen bir toġma ķız ķardeşlerni şāmil kirek ana birlen bir ata 

ve bir anadan 

167.19   bolsunlar kirek ata bir ana başķa ve kirek ana bir ata başķa bolsunlar * ħālāt hem benāt-

ı āħ benāt-ı 

167.20   uħt da her ķayusı Ǿāmm-ı rıżāǾ cihetinden ħarām bolġanlar da yidi çünki  allahü teǾālā 

imçek imzüvçini ana 

167.21   menzilinde ķoydı bes ķızı uħt menzilinde bola murażaǾanıñ uħtı rażiǾage bola 

murażaǾanıñ iri rażiǾage ata 

167.22   bola murażaǾanıñ iriniñ uĥtı rażiǾage a.m.e bola murażaǾanıñ anası rużaǾāge cedde(?) 

bola resūl allah neseb cihetinden 

167.23   ħarām bolġan nerse rużāǾa cihetinden de ĥarām didi bes rużāǾa ħarām bolġan 

ĥatunlarda yidi deymiz  likin 

167.24   bu ħadįŝden bir az ĥatunlar müsteŝni bola meŝelā rużāǾa ķız ķardeşiniñ hem ir 

ķardeşiniñ anası hem 

167.25   rużāǾā ebįsi Ǿamm  rużāǾanın anası ĥālet-i rużāǾaiyyeniñ anası bular rużāǾada ħelāl 

nesebde ħelāl tügil * 
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167.26   muśāheret-i ħarām bolġan ĥātunlar: 1ümmehātü’l-nisāǿ, 2 rabāǿib,3 ĥalāǿilü’l-ebnāǿ, 4 

ĥalāǿilü’l-ebā. muśāhere 

167.27   ħelāl vaŧyde bolġan kibi zināda hem bola (dörtinçi cüzǾniñ tercemesi tamām boldı) 

167.28   ( ) daħı ĥatunlardan irli ĥatunlar sizge ħarām ķılındı 

( ) 

167.29   meger irli ĥatunlardan oñ ķullarıñız mülklengen nerse ħarām bolmas yaǾnį irleri dar-ı 

ħarbde bolġan 

 

168 

 

168.1   ĥatunlarnı soġış vaķtinde esįre itüp alınsa ol ĥatunlarnı vaŧy ķıluv ħelāl bolur evvelgi 

irlerinden 

168.2   nikāĥleri esįrlik sebebli münķaŧiǾ bola ( ) allahü teǾālā bu ĥatunlarnı 

ħarām ķıluvnı sizge 

168.3   yazmaķlıġı birlen yazdı ( ) daħı sizge ħarām ķılınġan ĥatunlardan 

başķaları 

168.4   ħelāl ķılındı ( ) sizge ħarām bolġan ĥatunlar birlen ħelāl bolġan 

ĥatunlarnı allahü teǾālā 

168.5   beyān ķıldı sizñiñ māllarıñız birlen ĥatunlarnı istemegiñiz üçün ( ) 

ciftlengeniñiz 

168.6   ħālde ve zinā ķıluvçı bolmaġanıñız ħālde eger de çiftlenmey zinā ķılup yürüseñiz 

māllarıñız żāǿiǾ bolur öziñiz 

168.7   fakįr bolursız bes dünyā ve āħiretde ħarāb bolursız bu āyet delālet ķıladur nikāĥ mihrsiz 

bolmay ikenlikge 

168.8   hem atalmaġan śūretde de mihr vācib ikenlikge daħı māl bolmaġan nerse mihr boluvġa 

yaramavġa hem bik  

168.9   az nerseniñ mihr boluvı yaramavına hem bu āyetde allahü teǾālā ĥatunlarnı istevni mālġa 

tutaşdurdı 

168.10   çünki  digende  üçün bes bu āyet delālet ķıladur nefs nikāĥ Ǿaķdi 

birlen 

168.11   mihrniñ vācib boluvına vaŧydan başķa ( ) bes şol nerse kim anañ 

birlen 
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168.12   ĥatunlardan fāǿidelendiñiz yā ki ĥatunlardan şol ĥatun kim ol ĥatun birlen 

fāǿidelendiñiz yaǾnį 

168.13   ol ĥatunnı cimāǾ ķıldıñız bu vaķt mā “ ” maǾnāsında bola ( ) bes ol 

fāǿidelengen 

168.14   ĥatunlarġa ecrlerin (mihrlerin) biriñiz ( ) farżlanmış bolġan ħālde ol mihrler 

( ) 

168.15   daħı siz irler üzerine günāh yoķdur ( ) şol nersede ( ) siz ĥatunlarıñız birlen 

ol 

168.16   nersede rāżı bolışdıñız yaǾnį mihrni tüşürüvde yā ki artduruvda ( ) farż 

bolmış 

168.17   mihrden śoñ ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) maślaħātlarnı bilgüçi 

bolur hem 

168.18   meşrūǾ ķılġan ħükmlerinde ħikmet iyesi boldı ( ) ve kimdür 

sizlerden 

168.19   baylıķ yüzinde küçi yitmes ( ) müǿmine bolġan āzad ĥatunlarnı 

nikāĥlenüvge 

168.20   ( ) bes sizniñ oñ ķullarıñız mülklengen nersede nikāĥlensün 

( ) 

168.21   müǿmine bolġan kinizekleriñizden yaǾnį eger de baylıķıñız bolmav sebebli āzād bolġan 

müǿminlerni nikāĥlanuvġa 

168.22   küçiñiz yitmese kinizek bolġan müǿminelerni nikāĥlanıñız kitābiye bolġan kinizekni 

imām-ı aǾžam ķaşında 

168.23   nikāĥlanuv dürist bes āyetde įmān birlen ķaydlev istiħbāb üçün gine bola 

( ) ve allahü 

168.24   teǾālā sizniñ įmānıñıznı bilgüçirekdür bu āyet delālet ķıladur kinizeklerniñ įmānlarınıñ 

168.25   žāhiri maķbūl boluvġa hem įmānnıñ taśdįķ bi’l-ķalb bolup til Ǿameli bolmavına çünki 

mesmūǾ bolġan 

168.26   įmānnı her kim bile ( ) sizniñ baǾżıñız baǾżıñızdan bir kisekdür 

yaǾnį her ķayuñız ādem 
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168.27   balası siz kinizeklerni ciftlenüvden ĥorlanmañız ( ) bes 

kinizeklerni nikāĥlanıñız 

168.28   ħ’ācelerniñ iźni birlen ( ) daħı kinizeklerge mihrlerin biriñiz 

maǾrūf ķadar 

168.29   birlen yaǾnį śaranlıķ ķılmayınça ve kimitmeyinçe ( ) ol kinizekler 

Ǿafįfeler 

 

I / 169 

 

169.1   hem zinā ķılmavçılar bolġanları ħālde ( ) daħı zināçı dostlar (süyerkeler) 

169.2   tutķuçı bolmaġanları ħālde ( ) bes her ķayçan ol kinizekler nikāĥlenmiş 

bolsalar 

169.3   ( ) indi eger nikāĥlengen śoñında fāħişelikni kiltürseler yaǾnį zinā 

ķılsalar (  

169.4    ) bes kinizeklerge āzad ĥatunlarġa bolġan nerseniñ yarŧısı bolur 

169.5   ( ) Ǿaźābdan yaǾnį ĥadden bu āyet delālet ķıladur kinizeklerniñ zinā ħadleri 

illi celd boluvġa 

169.6   recm nısflanmaġanlıķdan zinā ķılġan kinizeklerge recm bolmavġa ( ) bu baylıķ 

bolmaġanda kinizeklerni 

169.7   nikāĥlenüv ( ) sizlerden zinādan ķorķġan kişiler üçündür ( ) 

daħı sizniñ 

169.8   zinādan śaķlanġanıñız ħālde kinizeklerni nikāĥlenüvden śabr itüñiz ( ) sizniñ 

üçün izgüdür 

169.9   ( ) ve allahü teǾālā śabrlıķ ķıluvçını yarlıķaġuçıdur hem kinizeklerni 

nikāĥlenüvge ruĥśat birüvde 

169.10   raħmet ķıluvçıdur ( ) allahü teǾālā sizge beyān ķıluvnı tileydür yaǾnį 

dįniniñ meşrūǾ 

169.11   bolġan nerselerni hem sizniñ üçün fāǿideli nerselerni beyān ķıluvnı tileydür 

(  
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169.12   ) daħı sizni öziñizden burun bolġan ādemlerniñ (peyġamberlerniñ ve izgülerniñ) 

yollarına köndürüvni 

169.13   tileydür ( ) daħı sizniñ üzeriñizge ķaytuvnı tileydür yaǾnį günāħlarıñıznı 

yarlıķavnı (  

169.14   ) ve allahü teǾālā bendelerine fāǿideli bolġan nerselerni bilgüçidür hem 

bendelerge meşrūǾ ķılġan 

169.15   nersesinde ħikmet iyesidür ( ) ve allahü teǾālā sizniñ 

üzeriñizge tevbelerini ķabūl 

169.16   itüv birlen ķaytuvnı tileydür ( ) daħı nefs arzularına iyergen 

ādemler 

169.17   tileydür ( ) sizniñ ħaķdan uluġ avışuv birlen avışuvıñıznı 

( ) 

169.18   allahü teǾālā sizlerden yiñil ķıluvnı tileydür şunıñ üçün de sizge yiñil bolġan şeriǾat 

birdi (  

169.19   ) ve bende żaǾįf yaraŧılmış boldı yaǾnį nefs arzularından śabr ite almas hem 

Ǿibādet meşaķķatlerine çıday 

169.20   almas üstlerine ibn-i Ǿabbās eyte nisāǿ sūresinde sigiz āyet bu ümmet üçün ķuyaş ŧoġup 

batķan nerselerniñ 

169.21   küllisinden artuķdur üçisi źikr ķılındı yaǾnį “yerįd” birlen başlanġan āyetler dörtinçi 

uluġ 

169.22   günāhlardan śaķlansañız kiçük günāħlarıñıznı Ǿafv ķılurmun digen āyet bişinçisi allahü 

teǾālā şirkni 

169.23   yarlıķamay andan başķa her bir günāħlarnı yarlıķay digen āyet altınçısı allahü teǾālā 

bendelerge ķızıl ķurmısķa 

169.24   ķadar da žulm ķılmay digen āyet yidinçisi bir kişi  yavızlıķ ķılsa şol ķılġan yavızlıķı 

beraberinde cezā ķılınur 

169.25   digen āyet sikizinçisi allahü teǾālā sizni Ǿaźāb ķıluv birlen ni ķılur digen āyet diyü 

( ) 

169.26   ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) aralarıñızda 

māllarıñıznı bāŧıllıķ 



 490

169.27   birlen aşamañız ( )  likin aşav ħelāl bolur māllarnıñ 

sirlerden 

169.28   rıżālıķ birlen śādir bolġan śatuv malları boluvı vaķtinde allahü teǾālā bizni şerǾa 

körkemge śaymaġan ŧarįķ 

169.29   birlen māllarnı aşavdan nehy itdi urlap aşav ĥiyānet birlen aşav ġasb birlen aşav hem 

ribā ŧarįki 

 

I / 170 

 

170.1   birlen aşav kibilerden suñra iki ŧarāfdan rıżālıķ birlen bolġan nerseni aşavnı dürist kürdi 

bu āyet 

170.2   delālet ķıladur bey-iǾ taǾāŧniñ dürist boluvına daħı bey-iǾ mevķūfnıñ dürist boluvına her 

ķayçan rıżālıķ 

170.3   tapılsa ( ) daħı özleriñizni öltürmeñiz yā ki öz cinsiñizden bolġan 

müǿminlerni 

170.4   öltürmeñiz çünki müǿminler bir nefs kibi ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) boldı 

( ) sizge 

170.5   ( ) raħmet ķıluvçı ( ) ve kimdür bu işni yaǾnį özin yā ki öz cinsini 

öltürüvni 

170.6   ķılur ( ) ħelālden ħarāmġa ötken ħālde hem žulm ķılġan ħālde 

( ) bez tiz 

170.7   ol kişini oŧķa kiritürmiz ( ) daħı bu oŧķa kiritüv boldı ( ) allahü teǾālā 

üzerine ( ) 

170.8   yiñil ( ) eger şol günāħlarnıñ uluġlarından śaķlansañız ( ) ol 

170.9   günāħlardan ŧıyılmış bolursız siz ( ) sizden kiçgine günāħlarıñıznı 

ürtermiz (  

170.10   ) daħı sizni ucmaĥķa ħürmetlep kiritüv birlen kiritürmiz ( ) daħı 

arzu ķılmañız 
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170.11   siz ( ) şol nerseni ( ) allahü teǾālā ol nerse birlen artuķ ķıldı 

( ) baǾżıñıznı 

170.12   baǾżıñız üzerine yaǾnį baǾżıñıznın baǾżıñızdan mālda ve mertebede artuķlıġı üçün 

baǾżıñızda bolġan nerseni 

170.13   istemeñiz çünki ħased ķıluvġa ve düşmānlıķġa hem allahü teǾālānıñ ķısmetine rāżı 

bolmavġa bāǾiŝ bolur 

170.14   ( ) irler üçün ülüş bardur ( ) kesb ķılġan nerselerinden 

( ) 

170.15   daħı  ĥatunlar üçün ülüş bardur ( ) özleri kesb ķılġan nerselerinden yaǾnį 

irlerden 

170.16   ve ĥatunlardan her birisi üçün kesb ķılġan nerseleri sebebli ülüş ve fażl bardur bes 

fażlını Ǿamel birlen 

170.17   allahdan śorañız ħased birlen temennį birlen śoramañız ( ) daħı 

allahnıñ fażlından śorañız 

170.18   ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) her nerseni bilgüçi boldı bu 

āyetniñ nüzūline 

170.19   sebeb ümmü selleme rađīallahü teǾālā Ǿanhā eytdi ey allahnıñ resūli irler śoġış ķılalar 

biz śoġış ķıla almaymız 

170.20   hem bizge mįrāŝda yarŧı ülüşgine birle kāşki ir bolsaķ idi diyü ( ) ir birlen 

ĥatundan 

170.21   her birisini ķılduk biz ( ) mįrāŝ aluvçılar ( ) ata ve ana 

hem yaķın ķardeşler 

170.22   ķaldurġan nerseden ( ) daħı şunday ādemler ( ) yemįnleriñiz Ǿaķd 

ķıldı ol ādemlerge 

170.23   yaǾnį yardem ve mįrāŝ üzerine Ǿahd itüp yemįn itken ādemleriñiz ( ) bes 

alarġa 

170.24   ülüşlerini biriñiz yaǾnį altıdan birni mundan muvālāt Ǿaķdi murād muvālāt Ǿaķdi 

meşrūǾ hem Ǿaķd-i 

170.25   muvālāt birlen mįrāŝ ŝābit munıñ śūreti şol her ķayçan bir Ǿarabį bolmaġan daħı āzād 

ķılınġan da bolmaġan 
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170.26   hem vāriŝi bolmaġan ir yā ki ĥatun müselmān bolsa ikinçi kişige eytür min sini velį 

ķıldım 

170.27   cināyet ķılsam Ǿaķl tölersün ölsem mįrāŝ alursun diyü eytilmiş kişi ķabūl itdim dise bu 

muvālāt 

170.28   Ǿaķdi bola hem eytken kişi cināyet ķılsa Ǿaķl töley ölse mįrāŝ ala ( ) düristlikde 

allahü teǾālā 

170.29   ( ) boldı ( ) her bir nerse üzerine ( ) tüşingüçi boldı 

(  

 

 

I / 171 

 

171.1   ) irler ĥatunlar üzerine yaĥşı işler birlen buyurġanları ĥalde ve yaman işlerden 

ŧıyġanları 

171.2   ħālde turġuçılardur vālįniñ raǾiyyelerine turuvları kibi ( ) allahü teǾālānıñ artuķ 

171.3   ķıluvı sebebli ( ) irler birlen ħatunlardan baǾżısını baǾżısı üzerine yaǾnį 

irlerni 

171.4   ĥatunlar üzerine Ǿaķlnıñ kāmil boluvı birlen daħı ħüsn-i tedbįr birlen Ǿibādet ķuvveti 

birlen artuķ ķıluvı 

171.5   sebebli şunıñ üçün de irlerde artuķ ħāśiyyetler bar peyġamber boluv velį boluv 

şuǾāiru’llahnı ötev 

171.6   ħükm meclislerinde şāhid boluv cihād cumǾa vācib boluv mįrāŝda ülüş artuķ boluv 

kibiler (  

171.7   ) daħı irler ĥatunlarġa māllarından infāķ ķıluvları sebebli nafaķa mihr 

birüv kibi 

171.8   yaǾnį infāķ sebebli irler ĥatunlar üzerine turġuçılardur bu āyetniñ nüzūline sebeb 

enśārdan 

171.9   rabiǾ  oġlı  saǾadnıñ ħatunı zeyd ķızı ħabįbe saǾadke iŧāǾat ķılmavı sebebli saǾad-ı 

ħabįbeniñ yüzine 

171.10   śoķdı ħabįbeniñ anası ķızın alup resūl allahġa barup şikāyet ķıldı resūl allah ķıśāś birlen 

171.11   yaǾnį saǾadnıñ de yüzine ħabįbeniñ śoġuvı birlen ħükm itdi şundan śoñ bu āyet indi 

yaǾnį irler 
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171.12   ĥatunlarġa irkliler irniñ bir śoġuvı sebebli ĥatunġa ķıśāś tiymey maǾnāsında şundan śoñ 

resūl allah  

171.13   eytdi biz de emr ķılduķ allah teǾālā de emr ķıldı allah teǾālā emr ķılġan nerse izgü diyü 

bes resūl allah  

171.14   ķıśāśnı rifǾ ķıldı ( ) bes izgü ĥatunlar ( ) irlerine boy śunuvçılardur 

171.15   ( ) irleri ġāǿib bolġanda özlerine śaķlav vācib bolġan nerselerni 

śaķlavçılardur 

171.16   ( ) allahü teǾālānıñ ol ĥatunlarnı śaķlavvı birlen ( ) daħı şunday 

ĥatunlar 

171.17   ( ) ol ĥatunlarnıñ öziñizge iŧāǾat ķıluvdan baş tartuvlarından ķorķasız 

( ) 

171.18   bes ol ĥatunlarnı vaǾaž ķılıñız ( ) daħı ol ĥatunlarnı yaŧa turġan 

171.19   orunlarda ķuyıñız yaǾnį birge yaŧmañız ( ) bulay da bolmasa ol ĥatunlarnı 

cerāħatlemey gine 

171.20   śoġıñız allahü teǾālā irlerine boy śunmaġan ĥatunlarnı evvel vaǾaž ķıluv birlen śoñra 

bir az śoġuv birlen 

171.21   emr ķıldı ( ) bes eger bu üç türli işni ķılġannıñ śoñıda ĥatunlarıñız sizge 

iŧāǾat 

171.22   ķılsalar ( ) bes ol ĥatunlarıñız üzerine yol istemeñiz yaǾnį şelte 

ķılmañız 

171.23   rencitmeñiz hem alardan ötkende śādir bolġan işni yoķ ħükminde ķılıñız ( ) 

düristlikde allahü teǾālā 

171.24   ( ) üstün ve uluġ boldı yaǾnį allahü teǾālānıñ ķudreti sizniñ ĥatunlarıñızġa 

bolġan ķudretiñizden 

171.25   üstündür bes allahdan ķorķıñız ĥatunlarıñıznı rencitmeñiz ( ) ve 

eger siz ey ħākimler 

171.26   ve velįler ir birlen ĥatun arasındaġı düşmānlıķdan ķorķsañız ( ) 

bes ir ehlinden 

171.27   hükūmetge hem ıślāħķa śāliħ bolġan bir irni yiberiñiz ( ) daħı ĥatun 

ehlinden 
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171.28   hükūmetge ve ıślāħķa śāliħ bolġan bir irni yiberiñiz çünki yaķın ķardeşler ħāllerniñ 

yaşrinlerini de 

171.29   bilür hem yaķın ķardeşlerge ir birlen ĥatunnıñ nefsleri de ķarār tapar bes ir birlen ĥatun 

ķalblerinde 
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172.1   bolġan dostlıķ ve düşmānlıķnı śoħbet ve fırķatni ižhār ķılurlar ( ) eger 

ħükūmetke 

172.2   śāliħ bolġan ŧarafında kilgen iki ir, birlen ĥatun arasını tüzük ķıluvnı tileseler 

172.3   ( ) allahü teǾālā ir birlen ĥatun arasına ittifāķnı tüşürür yaǾnį ŧarafın 

cıyılġan ħükūmetke 

172.4   śāliħ bolġan iki ir, ir birlen ĥatun arasını ıślāħ ķıluvnı tilese niyetleri izgü 

172.5   bolsa allahü teǾālā bu iki irniñ ŧırışuvı sebebli ir birlen ĥatun arasına ülfet vifāk tüşürür 

172.6   hem köñillerine dostlıķ ittifāķ tüşürür ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) hemįşe 

172.7   bu ħikmet üçün kilgen iki irniñ niyetlerini bilgüçidür hem ir birlen ĥatundan ķayusı 

172.8   žālim ikenlikden ĥaber tutuvçıdur ( ) allahü teǾālāge gine Ǿibādet ķılıñız 

( ) 

172.9   daħı allahü teǾālāge Ǿibādetde hiç nerseni şerįk ķılmañız ( ) daħı ata ve 

anaġa izgülik 

172.10   ķıluv birlen izgülik ķılıñız ( ) daħı yaķınlıķ iyesi bolġan ķardeşlerge izgülik 

ķılıñız 

172.11   ( ) daħı yetįmlerge ve miskįnlerge izgülik ķılıñız ( ) 

daħı yurŧı 

172.12   yaķın bolġan kişige yā ki ķardeş bolġan körşige izgülik ķılıñız ( ) daħı yurŧı 

172.13   yıraķ bolġan körşige yā ki ķardeşligi bolmaġan körşige izgülik ķılıñız 

( )  

daħı 

172.14   körkem işde yoldaş bolġan kişige izgülik ķılıñız Ǿilm istevde şerįk bolġan ādemler yā ki 

hünerde 



 495

172.15   yā ki zevciyetde yā ki seferde yoldaş bolġan ādemler kibi ( ) daħı yol  

oġlına yaǾnį misāfirge 

172.16   yā ki ķonaķġa izgülik ķıluñız ( ) daħı oñ ķollarıñız mülklengen 

nerselerge yaǾnį 

172.17   ķollarġa ve kinizeklerge hem ĥidmetçilerge izgülik ķılıñız ( ) düristlikde allahü 

teǾālā ( ) dost 

172.18   körmes ( ) bu źikr ķılınġan ādemlerge tekebbürlik körsetüvçi hem 

maķtanġuçı bolġan 

172.19   ādemni bu āyetde allahü teǾālā türli ħaķlarnı beyān itdi evvel rubūbiyyet hem  

Ǿubudiyyet ħaķķını beyān itdi 

172.20   ikinçi ata ve ana ħaķlarını beyān itdi üçinçi yaķınlar ħaķķını beyān itdi kirek 

nesepde yaķın bolsun 

172.21   ve kirek dostluķ cihetinden yaķın bolsun dörtinçi yetįmler ve miskįnler ħaķķını beyān 

itdi bişinçi körşiler 

172.22   ħaķķını beyān itdi ve kirek yurŧınıñ yaķınlıġı cihetindengine körşi bolsun ve kirek 

yorŧınıñ yaķınlıġı cihetinden de 

172.23   hem neseb ve dįn cihetinden de körşi bolsun kirek yurŧı yıraķ bolġan körşi bolsun yā ki 

bir de yaķınlıġı 

172.24   bolmaġan körşi bolsun resūl allah körşiler üç türli digen birinçisiniñ üç ħaķķı bar 

körşilik 

172.25   ħaķķı ķardeşlik ħaķķı islāmiyyet ħaķķı ikinçisiniñ iki ħaķķı bar körşilik ħaķķı 

islāmiyyet ħaķķı üçünçisiniñ 

172.26   bir ħaķķı bar körşilik gine ħaķķı altınçı ħatun ħaķķını hem her bir işde yoldaş bolġan 

ādemniñ ħaķķın 

172.27   beyān itdi yidinçi misāfir yā ki ķonaķ ħaķķını beyān itdi sigizinçi ķollar ve kinizekler 

ħaķķını beyān itdi 

172.28   Ǿubūdiyyet ħaķķı dört vaǾdelerge vefā ķıluv, allahü teǾālānıñ birgen nersesine rāżı 

boluv, allahü teǾālānıñ 

172.29   çiklegen şerįǾat çiklerin śaķlav hem allahü teǾālānın birmegen nersesine śabr itüv ata ve 

ananıñ ħaķlarını 
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173.1   tirük ħāllerinde alarnı terbiye itüv söyleşken olŧurġan ve barġanda edebli boluv şerįǾatke 

muvāfıķ bolġan 

173.2   her işde iŧāǾat ķıluv ölgen ħāllerinde raħmet birlen istiġfār birlen duǾā ķıluv 

ķardeşleriniñ ħaķķı yoluķķanda 

173.3   selām birüv köñilden düşmānlıķnı künçilikni yiberüv aġyārnıñ düşmānlıġı vaķtinde 

yaķlav yetįmlerniñ 

173.4   miskįnlerniñ ħaķlarını alarġa şefķat ķıluv hem alarnı tilençilikden muñsız ķıluv alarġa 

žulm ķaśd ķılġan 

173.5   ādemden žulmni yiberüv māllarnı aşamav körşiniñ ħaķķı hiçbir vaķt añar żarar 

itmessizlik żiyāfet 

173.6   vaķtinde ķaldurmassızlıķ ķayġu vaķtinde yardem itmeklik bir izgü işde yoldaş bolġan 

ādemniñ ħaķķı 

173.7   eger ĥatun bolsa nafaķa kiyim turaçak orun birüv şerįǾat ħükmlerin hem edeblerin 

üyretüv ornına köre 

173.8   ġayret ve seyāħat körsetüv eger yoldaşdan her bir işde yoldaş murād bolsa anıñ ħaķķı 

yardem itüşüv 

173.9   Ǿaybnı źikr ķılmav ķuśūrını Ǿafv itüv tirük ħālinde izgülik birlen duǾā ķılup  

ölgeç istiġfār 

173.10   ķıluv misāfirniñ yā ki ķonaķnıñ ħaķķı açuķ yüz birlen ķarşı aluv hem aşatuv ve içirtüv 

ķullarnıñ ve kinizekler 

173.11   ve ħidmetçilerniñ ħaķları sükmessizlik ve ķınamassızlıķ küçleri yitmegen işke 

ķoşmassızlıķ öziñ 

173.12   aşaġan nerseni aşatuv öziñ kiygen kiyimini kiygüzüv ħāśıl alarnı da öziñ kibi ħalķ allah 

diyü bilüv 

173.13   ( ) şunday ādemlerdür tekebbürlik ķıluvçı ve maķtanuvçı ādemler alar 

özlerine vācib bolġan 

173.14   nerseni birüv birlen saranlıķ ķılurlar ( ) daħı ādemlerge śaranlıķ 

birlen buyururlar 

173.15   ( ) daħı allahü teǾālānıñ fażlından özlerine birgen nerseni 

baylıķnı hem 

173.16   Ǿilmini yaşirirler bes bu śıfatlı ādemler her bir türli şeltege tiyüşlilerdür 

( ) daħı 

173.17   allahü teǾālā niǾmetine kāfir bolġan ādemler üçün ħażırledük biz ( ) 

ĥorlaġuçı Ǿaźābnı ( ) 



 497

173.18   daħı tekebbürlik ķıluvçı ve maķtanuvçı ādemler şunday ādemlerdür ( ) 

māllarnı śarf 

173.19   ķılurlar ( ) ādemlerge riyālık ķıluv üçün yaǾnį maķtanuv üçün 

(  

173.20   ) daħı allahü teǾālāge hem āħiret künine įmān kitürmesler ( ) 

ve kimdür 

173.21   ol kişige şeyŧān yoldaş bolur yaǾnį şeyŧān ķoşuvı boyınça Ǿamel ķılur ( ) bes 

yoldaş 

173.22   boluv yüzinden ni yavız boldı şeyŧān yaǾnį bularnı sarañlıķġa ve riyāġa yüklegen nerse 

şeyŧāndur (  

173.23   ) bu saranlıķ ķıluvçı ve riyālanuvçılarġa nindi żarar bar yaǾnį hiç żarar yoķ  

( ) 

173.24   eger  allahü teǾālāge įmān kitürseler ( ) daħı āħiret künine įmān kitürseler 

(  

173.25   ) daħı allahü teǾālā özlerine rızķlandurġan nersede riyāsız  ġına śarf itseler 

( ) daħı 

173.26   allahü teǾālā boldı ( ) bu saranlıķ ve riyāǿ ķıluvçılarnı ( ) bilgüçi bes Ǿamelleri 

beraberinde tiyüşli 

173.27   cezānı birür ( ) düristlikde allahü teǾālā bendelerge žulm ķılmas 

( ) (kiçkine ķızıl 

173.28   ķurmısķa) aġırlıġı ķadar da yaǾnį ecrlerini kimitmes ve Ǿaźāblarını artdurmas 

( ) ve eger 

173.29   ķurmısķa(tüzeñ) aġırlıġı nerse izgülik bolsa ( ) ol izgüligini artdurur (  
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174.1   ) daħı öz ħużūrından birür ol az izgülik iyesine ( ) uluġ ŝevābnı 

( ) 

174.2   bes yehūdlerden ve başķalardan bu kāfirlerniñ ħāli niçük bolur ( ) 

her ķayçan 

174.3   her bir ümmetden şāhid kitürsek yaǾnį şol ümmetniñ peyġamberini kitürsek ol 

peyġamber bu ümmetniñ iǾtiķādlarınıñ 

174.4   bozuķ boluvı birlen ve Ǿamellerinin ķabįĥ boluvı birlen güvāhlıķ birse 

( ) daħı ey 

174.5   muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) sini uşbu ümmetiñ üzerine kitürsek ( ) şāhid itüp sin 

įmān kitürgen 

174.6   ādemlerge įmān birlen hem kāfir bolġan ādemlerge küfr birlen hem münāfıķlarġa nifāķ 

birlen güvāhlıķ birseñ şol 

174.7   vaķt yehūdden ve başķalardan bu kāfirlerniñ ħāli niçük bolur ( ) bu 

şāhidlerni kitürgen 

174.8   künde şunday ādemler arzu ķılurlar ( ) ol ādemler kāfir boldılar ( ) 

daħı 

174.9   resūlge güvāhlı boldılar yaǾnį boy śunmadılar ( ) eger kömilmiş 

bolsalar idi de 

174.10   alar birlen birini tigizlenmiş bolsa idi diyü yaǾnį kāşki yirge kömülüp tofraķ bolsaķ idi 

diyü 

174.11   arzu ķılurlar ( ) daħı allahü teǾālādan sözni yaşirmesler yaǾnį 

yaşirürge küçleri 

174.12   yitmes çünki aǾżāları şehādet birür allahü teǾālā isrik hem cünüb ħālde namāz oķuvnıñ 

ħarāmlıġını hem 

174.13   teyemmümniñ farżlıġını beyān itüp źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey 

anday įmān 

174.14   kitürgen ādemler ( ) namāzġa yaķın bolmañız ( ) ħālbūkim 

siz isriksiz 

174.15   ( ) ni eytken nerseñizni bilgeniñizge ķadar bu āyetniñ inüvine 

sebeb ħamr mübāħ 
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174.16   bolġan vaķtde Ǿavf  oġlı  Ǿabdu’r-raħman ŧaǾām ve şarāb ħāżirlep aśħāb-ı kirāmdan bir 

cemāǾatni żiyāfetke 

174.17   ündedi aşadılar hem ħamr içdiler tamām keyflendiler aĥşām namāzı yitdi aralarından 

birevini imām itüp 

174.18   aĥşāmnı oķurġa kirişdiler imāmları kāfirūn sūresini “ ” kelimelerin ķaldurup 

“ ” 

174.19   diyü oķudı yaǾnį isriklik sebebli dört orunda “ ” kelimesini ķaldurdı śoñra allahü 

teǾālā isrik ħālde 

174.20   namāz uķuvdan nehy itüp źikr ķılınġan āyetni indürdi bes bu āyetden bilindi isrikniñ 

mürted boluvı 

174.21   mürtedlik tügil ikençilik çünki kāfirūn sūresini “ ” kelimelerini ķaldurup oķuv 

elbette küfr ħālbūkim 

174.22   bu imāmnıñ küfri birlen ħükm ķılınmadı belki allahü teǾālā įmān ismi birlen ĥiŧāb itdi 

hem resūl allah  

174.23   bu įmām birlen ĥatunı arasını ayuruv birlen de buyurmadı hem įmān yañartuv birlen de 

buyurmadı hem āyetde 

174.24   isriklikden ġaflet isrikligi hem yuķu isrikligi aluv da mümkin ( ) daħı cünüb 

(ġusülsiz) 

174.25   ħālde namāzġa yaķın bolmañız ( ) meger yol ötküçü bolġanınız ħālde 

cünüb ħālde namāzġa 

174.26   yaķın bolıñız yaǾnį cünüblikniñ hiç ħālinde namāzġa yaķın bolmañız meger sefer 

ħālinde yaķın bolıñız eger 

174.27   ġusl ķılurġa śu tapmasañız ve teyemmüm śoķsañız ( ) yaǾnį cünüb ħālde 

namāzġa yaķın bolmañız 

174.28   ġusl ķılġanıñızġa ķadar eger bu āyetde namāzdan namāz oķuy turġan orun murād bolsa 

ol vaķt maǾnāsı 

174.29   boladur cünüb ħālde mescidke barmañız meger ötüp kitüvçi bolġan ħālinde gine baruv 

dürist bolur maǾnāsında 
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175.1   ( ) ve eger siz avruvlar bolsañız ( ) yeise seferde bolsañız 

(  

175.2   ) yeise sizlerden biriñiz ħācet ötey turġan orundan kilseñiz yaǾnį 

ŧahāretiñizni 

175.3   śındursañız ( ) yeise ĥatunlarnı cimāǾ ķılsañız ( ) bes eger śu 

tapmasañız 

175.4   yaǾnį śunı istiǾmālge küçiñiz yitmese kirek śu bola turup kirek śu yoķlıķdan çünki 

istiǾmālge 

175.5   ķudret bolmaġan nerse yoķ ħükminde bola ( ) bes pāk bir cinsine 

teyemmüm śoġıñız 

175.6   ( ) yaǾnį teyemmümni şol revişçe śoġıñız yüzleriñizni sürtiñiz 

( ) daħı 

175.7   ķollarıñıznı sürtiñiz tirsekleri birlen ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) boldı 

( ) 

175.8   ruĥśat birüv sebebli Ǿavf ķıluvçı hem kimçiliklerni yarlıķaġuçı “ ” āyeti 

benū muśŧaliķ 

175.9   śoġışında indi islām Ǿaskeri bu śoġışda kiç birlen śusız yirge barup tüşdiler tañ vaķtinde 

maķśūdları 

175.10   ol orundan köçüv idi şol vaķt ħażret-i Ǿā’işeniñ moyınçaġı yoġaldı şol sebebli bu 

orunda uzaķ 

175.11   turdılar śaħābelerniñ baǾżısı cünüb ve baǾżısı ŧahāretsiz boldılar hem resūl allahġa bu 

ħālden şikāyet 

175.12   ķıldılar şundan śoñ allahü teǾālā yiñillik üçün teyemmüm ħükmi beyān itken āyetni 

indürdi ( ) 

175.13   eyā Ǿilmiñ irişmedi mü ( ) şunday ādemlerge ( ) ol 

ādemlerge 

175.14   kitābdan ülüş birildi yaǾnį tevrāt Ǿilminden bir az ülüş birildi murād yehūdįlerniñ 

Ǿālimleri (  
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175.15   ) azġunlıķnı hidāyet birlen almaşurlar ( ) daħı sizni 

yaǾnį müǿminlerni 

175.16   ħaķķ yoldan azduruvnı tilerler ( ) ve allahü teǾālā sizniñ 

düşmānlarıñıznı sizden yigrek de 

175.17   bilgüçirekdür ( ) daħı allahü teǾālā sizni śaķlavçı boluv yüzinden yiter 

(  

175.18   ) daħı allahü teǾālā sizge yardem birüv yüzinden yite bes siz allahü teǾālāge 

gine tayanıñız hem allahü teǾālānıñ 

175.19   gine yardemi birlen kifāyeleniñiz ( ) yehūd bolġan ādemlerden şunday 

ķavm bardur (  

175.20   ) tevrāt sözlerini orunlarından döndürürler yaǾnį allahü teǾālā ķoyġan 

orunlarından 

175.21   tevrāt sözlerini alup anıñ ornına ikinçi sözler ķoyarlar ( ) daħı 

peyġamber 

175.22   Ǿaleyhi’s-selāmge eytürler söziñni işitdük ve ķoşķan işiñe iŧāǾat ķılmaduķ 

( ) daħı bizniñ 

175.23   sözimizni işit ħālbūkim sin işitilmiş ve ķabūl ķılınmış tügilsün diyü eytürler yā ki 

işitsün 

175.24   muvāfıķ bolġan cevābnı işitmegeniñ ħālde ( ) daħı bizge ķarasun siniñ birlen 

söyleşürmiz diyü 

175.25   eytürler ( ) tilleri birlen ħaķnı bāŧılġa özgertkenleri ħālde ( ) 

daħı 

175.26   islām dįninde ŧaǾn ve istihzāǿ ķılġanları ħālde eytürler yaǾnį özleri arasında sügüşüv 

ornında 

175.27   istiǾmāl ķılına turġan “ ” digen sözni “ ” digen söz ornına aralarında hem 

mekrūh körüp 

175.28   eytile turġan “ ” digen sözni “ ” digen söz ornına eytürler 

(  
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176.1  ) ve eger ol yehūdlerniñ Ǿālimler eytseler idi ( ) söziñni işitdük ve 

ķoşķan 

176.2  işiñe boy śunduķ diyü “ ” digen sözleri ornına ( ) daħı yalġız işitsün 

diyüv gine 

176.3   “ ” ni ķoşmay eyteler idi ( ) daħı bizge ķarasun diyü eytseler idi “ ” 

176.4   digen sözleri ornına ( ) yehūdlerniñ Ǿalimleri üçün elbette izgürek bolur idi 

176.5   ( ) daħı toġrıraķ bolur idi ( )  likin küfrleri sebebli laǾnet ķıldı 

176.6    allahü teǾālā ol yehūdlerge ( ) bes yehūdler įmān kitürmesler meger 

alardan az kişi 

176.7   gine įmān kitürürler yā ki az įmān kitürüv birlen gine įmān kitürirler yaǾnį resūllerniñ 

baǾżısına įmān 

176.8   kitürüp baǾżısını inkār iterler az įmān maķbūl tügil ( ) ey andayın ādemler 

176.9   ( ) ol ādemlerge kitāb birilmiş boldı yaǾnį ey ehl-i kitāb (  

176.10   ) biz indürgen nersege (ķurānġa) įmān kitüriñiz ( ) ol ķurān 

176.11   sizniñ birlen birge bolġan nerseni rastlavçı bolġan ħālde yaǾnį tevrātnı 

( ) 

176.12   yüzlerni yaǾnį yüzlerde bolġan köz burun ķaşlarnı cuymasdan burun 

( ) 

176.13   bes ol yüzde bolġan nerselerni cuyġanımız śoñında yüzlerni artları śūretine ķaytarurmız 

yaǾnį 

176.14   cilkeler kibi ķılurmız ( ) yeise laǾnet ķıluvımızdan ilk ol yüzlerge yaǾnį 

maymun 

176.15   śūretlerine almaşduruvımızdan ilk ( ) niteki şenbe kün iyelerini 

laǾnet ķılduķ 

176.16   yaǾnį śūretlerini maymun śūretine almaşdurduķ şenbe kün iyelerinden şenbe künini 

balıķ avlavçılar 
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176.17   murād ( ) daħı allahü teǾālānıñ ħükm itken işi ķılınmış boldı 

( ) 

176.18   düristlikde allahü teǾālā yarlıķamas ( ) özine şirket ķatılmış boluvnı yaǾnį 

şirkni (  

176.19   ) daħı şirkden başķa bolġan günāhlarnı yarlıķar ( ) yarlıķavnı 

tilegen kişi üçün 

176.20   ( ) ve kimdür allahġa şirk ķaŧsa ( ) bes ŧaħķįķ 

allahü teǾālāge uluġ 

176.21   günāhnı iftirāǿ ķıldı yaǾnį uluġ günāhına kirişdi bu āyet delālet ķıladur tevbeden başķa 

şirkniñ 

176.22   yarlıķanmavına ammā şirkden başķa günāhlar allahü teǾālānıñ tilevine toķtay eger 

tilese allahü teǾālā şirkden 

176.23   başķa bolġan günāhlarnı yarlıķay tilese ol günāhlar beraberinde Ǿaźāb ķıla ammā tevbe 

birlen şirkde hem uluġ 

176.24   ve kiçük günāhlar da elbette yarlıķana ( ) eyā ķaramadıñ mı sin ey muħammed 

(Ǿaleyhi’s-selām) ( ) şunday 

176.25   ādemlerge yaǾnį ehl-i kitābķa ( ) özlerini maķtarlar ve pāklarlar yaǾnį 

biz allahnıñ 

176.26   oġulları ve dostları diyürler ( ) belki allahü teǾālā tilegen kişisine 

pāklar 

176.27   ve maķtar yaǾnį ehl-i kitābnıñ özlerini pāklavına iǾtibār yoķ belki allahü teǾālānıñ 

pāklavına iǾtibār 

176.28   ( ) özlerini maķtaġan kişilerni Ǿaźāb ķılınur  likin alar ĥurma tişiniñ 

yarıġında 

176.29   bolġan yip ķadar da žulm ķılmaslar yaǾnį aślā žulm ķılmaslar ( ) ķara sin ey 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) ehl-i 

 

I / 177 

 

177.1   kitābķa ( ) niçük allahü teǾālā üzerine yalġannı iftirāǿ ķılalar  

177.2   yaǾnį biz allahnıñ oġulları ve dostları dip bātıl gümān ķılalar ( ) ve bu 
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177.3   allahü teǾālāge iftirāları žāhir günāh boluv yüzinden yiter yehūdler śanemlarġa Ǿibādet 

ķıluv allah ķaşında 

177.4   muħammed śallallahü Ǿaleyh ve sellem ündegen nerseden izgürek didiler şol ħaķda  

allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ 

177.5   āyetni indürdi ( ) eyā ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām şunday ādemlerge 

Ǿilmiñ irişmedi mü (  

177.6   ) ol ādemlerge kitābdan ülüş birildi yaǾnį yehūdlerge (  

177.7   ) śanemlarġa daħı bāŧıl bolġan nerselerge yaǾnį şeyŧānġa įmān kitürürler 

( ) 

177.8   daħı eytürler ( ) kāfir bolġan ādemlerge ( ) bu śanemlar ve şeyŧānlar 

( ) 

177.9   toġrıraķlardur ( ) muħammed Ǿaleyhi’s-selāmġa įmān kitürgen ādemlerden 

( ) yol ve dįn 

177.10   yüzinden ( ) bu śıfatda bolġan yehūdler ( ) şunday ādemlerdür ( ) 

laǾnet ķıldı 

177.11   allahü teǾālā alarġa ( ) ve kimdür ol kişige allahü teǾālā laǾnet ķılsa 

( ) bes ol 

177.12   kişige yardem birüvçi tapmassuñ sin ( ) eyā ol yehūdler üçün 

pādişāhlıķdan 

177.13   ülüş bar mı elbette yoķ ( ) bes pādişāhlıķdan ülüş bolġan vaķtde 

de ādemlerge 

177.14   ĥurma tişinde bolġan tişük ķadarı da yardem birmesler idi bes faķįr bolġanda nerse 

birsünler yehūdlerniñ 

177.15   ġāyet śaranlıķlarından kināye ( ) yeise ādemlerden ħased ķılalar mı 

yaǾnį resūl allahdan 

177.16   hem śaħābelerinden yā ki bütün ādemden ( ) şol nerse üzerine ħased ķılalar mı 

( ) 
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177.17   allahü teǾālā ol nerseni ādemlerge fażlından ve maĥż-ı raħmetinden birdi ol nerseden 

peyġamberlik, kitāb, yardem 

177.18   hem peyġamberniñ Ǿarablerden boluvı murād ( ) bes eger allahü 

teǾālā fażlinden birgen 

177.19   nerse üçün ādemlerden künçilik ķılsalar ibrāhįm balalarına da birdük ( ) 

tevrātnı 

177.20   ve peyġamberlikni meŝelā mūsā Ǿaleyhi’s-selāmge ve ĥālānki alardan ħased ķılmaylar 

( ) daħı 

177.21   ibrāhįm balalarına uluġ mülkni birdük meŝelā yūsuf, dāvut hem süleymān Ǿaleyhi’s 

selāmlerge ( ) 

177.22   bes yehūdlerden muħammed Ǿaleyhi’s-selāmge įmān kitürgenleri de bar 

( ) daħı yehūdlerden muħammed 

177.23   Ǿaleyhi’s-selāmge įmān kitürüvden yüz döndürgenleri de bar ( ) įmān 

kitürmegenlerge ķızdurulmış 

177.24   oŧ boluv yüzinden cehennem yiter ( ) düristlikde şunday ādemler 

( ) bizniñ āyetlerimizni 

177.25   inkār itdiler ( ) tiz alarnı oŧķa kiritürmiz ( ) ķayu ġına 

zamān 

177.26   tirileri ķuvrılsa ( ) ol tirilerini başķa tiriler birlen almaşdururmız (  

177.27   ) Ǿaźābnı hemįşe tatsunlar üçün ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) tilegen 

177.28   nersesinde ġālib boldı hem Ǿaźāb ķıluvında ħikmet iyesi boldı ( ) daħı şunday 

ādemler 

 

I / 178 

 

178.1   ( ) įmān kitürdiler ( ) daħı izgü işlerni ķıldılar ( ) 

tizden 
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178.2   ol ādemlerni şunday ucmaĥlarġa kiritürmiz ( ) ol ucmaĥlarnıñ 

astından 

178.3   yılġalar “śular” aġar ( ) ol ucmaĥlarda meñgü ķalġanları ħālde 

(  

178.4   ) įmān kitürüp izgü Ǿamel ķılġan ādemler üçün ol ucmaĥlarda ĥatunlarġa ĥāś 

bolġan 

178.5   ķaźūrātlardan hem insānnıñ ŧabįǾį bolġan ĥācetlerinden pāk ķılınmış ħatunlar bardur 

( ) 

178.6   daħı ol įmān kitürüp izgü Ǿamel ķılġan ādemlerni hemįşe bolġan kölegege kiritürmiz 

( ) 

178.7   düristlikde allahü teǾālā sizge ķoşadur ( ) emānetlerni ehline 

tapşıruv birlen bu āyet 

178.8   ħaķlıķ vechesi üzerine emānetni ötev ħaķında * bu āyetniñ nuzūline sebeb feth-i mekke 

küninde kaǾbeniñ hidmetçisi 

178.9   bolġan ŧalħa  oġlı  Ǿoŝmān kaǾbe işigini bikledi hem resūl allahnıñ kirüvi üçün eçkiçini 

birüvden baş  

178.10   tarttı resūl allah ikenni bilgen bolsam birür idim didi munıñ śoñında ħażret-i Ǿalį ŧalħa  

oġlı  ħażret-i 

178.11   Ǿoŝmānnıñ ķolından ķolunı ķıśup açup eçkiçini aldı resūl allah kaǾbege kirüp iki rekǾat 

namāz oķudı 

178.12   resūl allah kaǾbeden çıķġaç ħażret-i Ǿabbas eçkiçni śoradı allahü teǾālā bu āyetni 

indürdi yaǾnį emānetni 

178.13   ehline biriñiz kimden aldıñ eçkiçni şol kişige bir diyü şundan soñ resūl allah eçkiçni 

ħażret-i Ǿalįge 

178.14   ŧalħa  oġlı  ħażret-i Ǿoŝmānġa bir diyü ķoşdı hem ħażret-i Ǿoŝmān müselmān boldı 

islāmına sebeb şol boldı 

178.15   resūl allah kaǾbeniñ ĥıdmeti ŧalħa  oġlı  Ǿoŝmānnıñ evlādında bolsun diyü duǾaǿ ķıldı 

munıñ nuzūl sebebi 

178.16   ħaś bolsa da  likin iǾtibār lafžınıñ Ǿāmm boluvına lafžı Ǿām her bir emānetni şāmil * 

( ) 

178.17   ve her ķayçan ādemler arasında ħükm ķılsañız ( ) sizge toġrılıķ ve 

ħaķlıķ birlen ħükm 
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178.18   ķılurġa ķoşadur allahü teǾālā bu āyet delālet ķıladur her bir ħākimniñ Ǿādil boluvınıñ 

vācip boluvına kirek 

178.19   müfti kirek imām bolsun kirek ķađı kirek ħākim bolsun daħı her vecheden Ǿādil boluv 

tiyüşlikge delālet 

178.20   ķıladur kirek daǾvāda bolsun ve kirek şāhidlerde ve kirek yemįnde bolsun kirek 

ölŧürüvde ve kirek ķaravda 

178.21   ve kirek söyleşüvde bolsun kirek yaŧ kişi ħaķında ve kirek ķardeşleri ve kirek özi 

ħaķında bolsun (  

178.22   ) düristlikde ni ĥoş nersedür allahü teǾālā sizni anıñ birlen vaǾaž ķılġan 

nerse 

178.23   ( ) düristlikde allahü teǾālā sözleriñizni işitüvçi hem ħükmleriñiz 

hem emānetler ħaķında 

178.24   ķılġan işleriñizni körgüçi boldı ( ) ey įmān kitürgen ādemler 

( ) 

178.25   allaħġa boy śunuñız ( ) daħı resūlge boy śunuñız ( ) daħı 

öziñizden 

178.26   iş iyelerine yaǾnį ħākimlerge boy śunuñız bu āyetniñ nuzūline sebeb şol bir vaķtde 

resūl allah velįd 

178.27    oġlı  ĥālidni bir ķadar Ǿasker birlen bir ķabįle birlen śoġış ķılurġa yiberdi yāser  oġlı  

Ǿammār Ǿasker 

178.28   içinde idi velįd  oġlı  ĥālid rađiallahü Ǿanhanıñ kilüvini kürgeç meźkūr ķabįle bütünley 

ķaçdılar 

178.29   meger aralarından bir ir müselmān bolup ķaçmay ķaldı hem yāsser  oġlı  Ǿammārnıñ 

ħücresine kirdi hem bu 

 

I / 179 

 

179.1   ir eytdi min müselmān boldım mine islāmım fāǿide birür mi didi Ǿammār belį birür didi 

ikinçi künni 

179.2   bu irni Ǿasker başı bolġan emįr yaǾnį ħażret-i ħālid tutdı mālnı hem aldı Ǿammār bu irni 

ķoy 

179.3   min muñar aman birdim didi ħālid eytdi min emįr bola turup minim ruħśatımdan başķa 

niçük amān biresüñ 
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179.4   didi Ǿammār şulay birem min didi daǾvāleşdiler resūl allahġa kitdiler resūl allah 

Ǿammārnıñ amānnı dürist 

179.5   kördi bu irni yiberdi hem Ǿammārge eytdi ikinçi vaķt emįrniñ emrinden başķa hiç kimge 

amān birme 

179.6   didi Ǿammār birlen ħālid resūl allah ħużūrında ķıçķuruşdılar Ǿammār ħālidke ķaŧı söz 

eytdi ĥālid resūl allahġa 

179.7   bu ķuldan mini ķutķar aldıñda ħakāret ķıldurma didi (Ǿammār maġįre ĥāşimniñ mevlāsı 

bolġan)  

179.8   eger siniñ ħürmetin bolmasa idi min Ǿammārge filān sözler eytür idim didi resūl allah ey 

ĥālid Ǿammārdan 

179.9   tiliñni ŧıy bir kişi Ǿammārnı sükse ol kişige allahü teǾālā açuvlanur ve bir kişi Ǿammārge 

laǾnet ķılsa 

179.10   ol kişige allahü teǾālā laǾnet ķılur didi şundan śoñ Ǿammār turup kitdi artından ĥālid 

iyerüp 

179.11   kitdi hem kiyiminden tutup Ǿammārdan rıżālıķ istedi śoñra allahü teǾālā ħükm iyelerine 

iŧāǾat ķılıñız diyü 

179.12   źikr ķılınġan āyetni indürdi ulü’l-emrden murād aǾmm kirek imām bolsun ve kirek 

emįr bolsun 

179.13   ve kirek pādişāh bolsun kirek ħākim ve kirek Ǿālim ve kirek müctehid bolsun ve kirek 

ķađı ve kirek müfti 

179.14   bolsun ( ) bes eger siz hem ħükm iyeleri nizāǾ ķılışsañız ( ) dįn 

işlerinden bir işde 

179.15   ( ) bes ol işni allahü teǾālāge ķaytarıñız yaǾnį ķurānġa ( ) daħı resūlge 

ķaytarıñız 

179.16   yaǾnį tirük vaķtinde özine vefātı śoñında senetine yaǾnį muħtelif-i fįh bolġan ħükmini 

ķıyās ŧarįķi birlen kitāb 

179.17   birlen senetke ķaytarıñız bu āyet delālet ķıladur aħkāmnıñ üç türli boluvına birisi žāhir 

kitāb birlen ŝābit 

179.18   bolġan ħükmler, ikinçi žāhir senet birlen ŝābit bolġan ħükmler, üçünçisi kitāb birlen 

senetke ķıyās 

179.19   ŧarįķi birlen redd ķıluv birlen ŝābit bolġan ħükmler ( ) 

eger siz allahü 

179.20   teǾālāge hem āħiret künine įmān kitürür bolsañız ( ) bu muħtelif-i fįh bolġan 

ħükmni allahü teǾālāge 
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179.21   hem resūl allahġa yaǾnį ķurān birlen senetge ķaytaruv siznin üçün izgüdür 

( ) daħı Ǿāķibet 

179.22   yüzinden körkemrekdür yā ki teǿvįl yüzinden sizniñ teǿvįliñizden körkemrekdür bir 

vaķtde bir münāfıķ 

179.23   birlen yahūdį bir iş ĥuśūśında daǾvā ķılışdılar yehūdį ħükm üçün resūl allahġa barayıķ 

didi münāfıķ 

179.24   eşref  oġlı  kaǾbge barayıķ didi āĥirinde resūl allahġa kitdiler resūl allah yehūdį 

fāǿidesine ħükm itdi 

179.25   münāfıķ rāżı bolmadı ħażret-i Ǿömer kitdiler ħażret-i Ǿömerge barġaç yehūdį resūl 

allahnıñ öz fāǿidesine 

179.26   ħükm itüp de münāfıķnıñ rāżī bolmavını söyledi ħażret-i Ǿömer münāfıķdan rāżī 

bolmavıñ dürist mi didi 

179.27   münāfıķ belį dürist didi ħażret-i Ǿömer ornıñızda turıñız ħāżir çıġam diyü kirüp kitdi 

hem ķılıçnı alup 

179.28   çıġup münāfıķnıñ moynını çavup üzdi resūl allah ħükmine rāżı bolmaġan kişige şulay 

ħükm ķılam didi 

179.29   şundan śoñ allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi hem ħażret-i cebrā’įl Ǿömer ħaķķ 

birlen bāŧıl arasını 

 

I / 180 

 

180.1   ayurdı didi şunıñ üçün de ħażret-i Ǿömerni “fārūķ” diyü ataldı ( ) ey muħammed 

Ǿilmiñ irişmedi mü 

180.2   ( ) şunday ādemlerge (münāfıķlarġa) ( ) bāŧıl gümān ķılurlar alar 

( ) düristlikde 

180.3   alar įmān kitürdiler diyü ( ) sine indürülgen nersege ( ) 

daħı 

180.4   sinden burun bolġan peyġamberlerge indürülgen nersege ( ) 

artuķ 

180.5   azġan kişige ħükm ķılduruvġa baruvnı tilegenleri ħālde bāŧıl gümān ķılurlar yaǾnį eşref  

oġlı  

180.6   kaǾbke ( ) ħālbūkim alar artuķ azġan eşref  oġlı  kaǾbnı inkār ķıluv 

birlen 
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180.7   anı dost tutmav birlen buyurulmış boluvıdur ( ) daħı şeyŧān alarnı 

180.8   ħaķlıķdan azduruvnı tiley ( ) yıraķ ve uzaķ bolġan azduruv birlen ( ) 

ve her ķayçan 

180.9   ol münāfıķlarġa eytilmiş bolsa ( ) allahü teǾālā indürgen nersege 

(ķurānġa) ħükm 

180.10   üçün kiliñiz diyü ( ) daħı resūlge kiliñiz diyü ( ) 

münāfıķlarnı körürsüñ 

180.11   sin ( ) yüz döndürmek birlen sinden (muħammed Ǿaleyhi’s-

selāmdan) yüz döndürürler (  

180.12   ) bes niçük bolur ol münāfıķlarnıñ hāli her ķayçan alarġa irişküçi 

Ǿaźāb irişse 

180.13   niteki ħażret-i Ǿömer irişdürdi ( ) ķulları ilk ķılġan Ǿamel sebebli yaǾnį 

resūl allahdan 

180.14   başķaġa ħükm ķıldururġa baruv sebebli ( ) munıñ śoñında (ey muħammed 

Ǿaleyhi’s-selām) sine kilürler 

180.15   münāfıķlardan maķtūlniñ iyeleri ķan ŧaleb ķılup ( ) allahü teǾālā birlen 

yemįn itkenleri ħālde 

180.16   ( ) biz sinden başķaġa ħükm üçün baruvımızdan tilemedük ( ) 

meger izgülik 

180.17   yaǾnį śulħ daħı tevfįķ yaǾnį ülfet tiledük diyü yaǾnį biz siniñ hükmiñe rāżı 

bolmaġanlıķdan sinden 

180.18   başķaġa ħükm üçün barmaduķ meger iki ĥıśım arasını körkem bolġan vech birlen 

ayursun hem 

180.19   ülfetlendürsün diyü barduķ ( ) bu münāfıķlar ( ) şunday münāfıķlardur 

( ) ol 

180.20   münāfıķlarnıñ köñillerinde bolġan nerseni yaǾnį nifāķlarunı ve yalġan yemįn itüvlerini 

allahü teǾālā bilür 

180.21   ( ) bes ol münāfıķlardan yüz döndür ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

( ) daħı til birlen vaǾaž 
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180.22   ķıl ol münāfıķlarnı ( ) daħı ol münāfıķlarġa eyt ( ) özlerine yaşringine 

( ) 

180.23   eŝerli bolġan sözni ( ) daħı biz hiç resūlden yibermedük 

( ) 

180.24   meger allahü teǾālānıñ iźni birlen boy śunulmış bolsun üçün yiberdük yaǾnį resūlni 

yiberüvden maķśūd 

180.25   iŧaǾāt ķılmaķ üçün bes kimde kim resūlge iŧāǾat ķılmasa ve anıñ ħükmine rāżı bolmasa 

ol kişi 

180.26   resūlniñ resūlligini ķabūl ķılmaġan bola müǿmin bolmay anı ķatl dürist bola  

ķanı boş bola maǾnāsında 

180.27   ( ) eger ol münāfıķlar nifāķ sebebli yā ki artuķ azġan eşref  oġlı  

kaǾbge 

180.28   ħükmge baruvnı tilev sebebli özlerine žulm ķılġanları zamānda ( ) tevbe 

ķılġanları ħālde siñe kilseler 

 

I / 181 

 

181.1   idi ( ) bes allah teǾālādan günāhları üçün iĥlāś birlen yarlıķamaķ isteseler 

idi 

181.2   ( ) daħı ol münāfıķlar üçün resūlde yarlıķamaķ isteseler idi 

( ) elbette 

181.3   ol münāfıķlar allahü teǾālānı taparlar idi ( ) tevbelerini ķabūl itüvçi hem 

raħmet ķıluvçı 

181.4   ( ) bes rabbiñ birlen ķasem itüp eytemün ol münāfıķlar įmān kitürüvçi 

bolmaslar 

181.5   * lā kelimesi ķasem maǾnāsını teǿkįd üçün artdurulġan” ( ) 

aralarında iĥtilāflı 

181.6   bolġan ħükmde sini (resūl allahnı) ħākim itkenlerine ķadar ( ) 

munıñ śoñında 
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181.7   özlerinde tarlıķ ve şik tapmaġanlarına ķadar ( ) sin ħükm ķılġan nerseden 

( ) 

181.8   daħı sine kāmil boy śunuv birlen boy śunġanlarına ķadar yaǾnį şol śıfatlar tapılmay turup 

münāfıķlar 

181.9   müǿmin bolmaslar ( ) ve eger biz ol münāfıķlar üzerine yazsaķ ve emr 

itsek (  

181.10   ) öziñizni öltüriñiz dip yaǾnį śoġışķa çıġıñız dip ( ) yā ki 

yurtıñızdan 

181.11   çıġıñız yaǾnį hicret ķılıñız dip ( ) münāfıķlar bu biz ķoşķan işlerini ķılmaslar 

( ) 

181.12   meger münāfıķlardan azıġına ķılur yaǾnį iĥlāślılarıġına ( ) ve eger 

münāfıķlar ķılsalar idi 

181.13   ( ) şol nerseni ( ) ol nerse birlen vaǾaž ķılınurlar yaǾnį resūl allahġa iŧāǾat 

ķıluvnı (  

181.14   ) elbette ol münāfıķlar üçün izgü bolur idi ( ) daħı įmānlarını ħaķlav 

yüzinden ķaŧıraķ 

181.15   bolur idi ( ) ve bu vaķtde yaǾnį įmānlarında ŝābit boluvları vaķtde 

münāfıķlarġa birür idük (  

181.16   ) öz ħużūrımızdan ( ) uluġ ŝevābnı ( ) daħı ol 

münāfıķlarnı 

181.17   toġrı yolġa köndürür idük ( ) ve kimdür allahü teǾālāge hem resūl 

allahġa boy śunsa 

181.18   ( ) bes bu śıfatda bolġan boy śunuvçı ādemler ( ) şunday ādemler 

birlen birgedür (  

181.19   ) allahü teǾālā ol ādemlerge enǾām ķıldı ( ) allahü teǾālā 

enǾām ķılġan kişiler 
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181.20   peyġamberden daħı śıddīķlardan bolġuçı ( ) daħı şehįdlerden hem 

izgü ādemlerden bolġuçı 

181.21   ( ) ve bu ādemler yoldaş boluv yüzinden Ǿaceb körkem boldı 

( ) 

181.22   bu ādemler birlen birge boluv allahü teǾālādan fażl ve maħż-ı raħmetdür 

( ) ŧāǾat ķılġan ādemniñ 

181.23   ŝevābnı bilüv yüzinden allahü teǾālā yiter yaǾnį başķanıñ boluvı ħācet tügil 

( ) ey įmān 

181.24   kitürgen ādemler ( ) śaķlana turġan nerseñizni tutıñız yaǾnį ġafletden 

oyanıñız düşmānlar 

181.25   birlen śoġışķa ĥażirleniñiz ( ) bes türli yaķġa taralġan cemāǾatler 

bolġanıñız ħālde śoġışķa 

181.26   çıġıñız ( ) yeise cıyılġan ħālde çıġıñız bu āyetniñ žāhiri śoġışķa çıġuvġa 

delālet ķılġan 

181.27   kibi Ǿilm istevge çıġuvġa hem delālet ķıla hem her izgü işke aşıġuvġa delālet ķıla 

( ) daħı 

 

I / 182 

 

182.1   düristlikde siz müselmān Ǿaskerlerinden şol kişiler bardur ( ) śoġışķa çıġuvdan 

avırayurlar teħallüf 

182.2   ķılurlar yaǾnį münāfıķlar bardur ( ) bes eger sizge irişküçi Ǿuķūbet 

irişse yaǾnį 

182.3   śoġışda maķtūl ve maġlub boluv kibi Ǿaźāb irişse ( ) śoġışķa 

çıġuvdan teħallüf itken 

182.4   münāfıķ eytür taĥķįķ mine allahü teǾālā enǾām ķıldı ( ) şol vaķtde 

mine allahü teǾālā enǾām 

182.5   ķıldı śoġışķa çıķġan ādemler birlen birge ħāżir bolmadım eger alar birlen birge bolġan 

bolsam idi 
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182.6   alarġa irişken nerse mine de irişken bolur idi diyü ( ) ve eger 

sizge 

182.7   śoġışda allahnıñ fażlından irişse yaǾnį ġālib bolsañız şehrlerni alsañız ġanįmetler alsañız 

( ) 

182.8   elbette ol śoġışdan teħallüf ķılġan münāfıķ eytür ( ) göyā ki bolmadı 

( ) sizniñ 

182.9   arañız birlen ol münāfıķ arasında ( ) dostlıķ ve tanışlıķ ( ) kāşki 

śoġış 

182.10   ķıluvçı müselmānlar birlen birge bolsam idi ( ) bes ganįmetden uluġ 

ülüşke irişken 

182.11   bolur idim diyüp eytür ( ) bes allah (teǾālā) yolında śoġış ķılsun 

( ) 

182.12   şunday ādemler ( ) dünyā tirükligini āħiret beraberinde śatarlar 

yaǾnį āħiretni  iħtiyār 

182.13   ķıluvçılar ( ) ve kimdür  allahü teǾālā yolında śoġış ķılur 

( ) bes öltürülmiş 

182.14   bolsun śoġışda yeise özi gālib bolsun yaǾnį kirek cinsün ve kirek ciñilsün 

( ) 

182.15   bes tizden ol kişige uluġ ŝevāb birürmiz ( ) ve ni boldı sizge ( ) śoġış 

ķılmaysız 

182.16   ( ) allahü teǾālā yolında ( ) daħı irlerden 

ve ħatunlardan 

182.17   żaǾįf ķılınġan ādemlerni ķutķaruv yolında ( ) daħı balalardan żaǾįf ķılınġan 

ādemlerni ķutķaruv 

182.18   yolında mustażaǾflardan mekkede müselmān bolup da hicretden müşrikler menǾ ķılġan 

ādemler murād (  
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182.19   ) żaǾįf ķılınġan ādemler şunday ādemlerdür eytürler ( ) ey rabbimiz 

çıġarġay idiñ 

182.20   bizni ( ) ehl-i žālim bolġan bu ķaryeden yaǾnį mekkeden 

( ) 

182.21   daħı öz ħużūrından bizge ķılġay idiñ ( ) işimizde taśarruf ķıluvçını 

( ) 

182.22   daħı öz ħużūrından bizge yardem birüvçini ķılġay idin allahü teǾālā duǾālalarını ķabūl 

itdi baǾżısı 

182.23   fetħ-i mekkeden burun çıġup müşrikler žulminden ķutuldılar baǾżısı fetħ-i mekke 

śoñında müşrikler žulminden 

182.24   ķutuldılar çünki mekkeni fetħ śoñında resūl allah useyd uğlı Ǿitābnı mekkege baş itüp 

ķoydı ol 

182.25   žālimlerden cebr ķıldurmadı ( ) şunday ādemler įmān kitürdiler 

( ) 

182.26   allahü teǾālā yolında ve rıżālıġını istevde śoġış ķılurlar ( ) ve şunday 

ādemler kāfir boldılar 

182.27   ( ) şeyŧān yolında śoġış ķılurlar ( ) bes 

şeyŧān 

182.28   dįnine yardemçi bolġan ādemler birlen śoġış ķılıñız ey müǿminler 

( ) düristlikde 

 

I / 183 

 

183.1   şeyŧānnıñ hįlesi żaǾįf boldı ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) Ǿilmiñ 

irişmedi mü şunday 

183.2   ādemlerge ( ) ol ādemlerge eytilmiş boldı ( ) ķollarıñıznı kāfirler 

birlen śoġış 

183.3   ķıluvdan ŧıyıñız yaǾnį śaħābelerden bir cemāǾat müşrikler rencitkenligi üçün śoġış 

ķıluvnı istediler 
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183.4   şol vaķt alarġa śoġış ķıluvdan ķolıñıznı ŧıyıñız dip eytildi ( ) daħı namāz 

oķuñız 

183.5   ( ) daħı zekevet biriñiz dip ( ) bes śoġışnı istegen 

ādemlerge 

183.6   śoġış ķıluvnı farż ķılınġan zamānda ( ) şol vaķt śoġış ķıluvnı istegen 

ādemlerden 

183.7   bir cemāǾat ( ) ādemlerden yaǾnį kāfirlerden ķorķar boldılar yaǾnį kāfirlerniñ 

öltürüv sebebli 

183.8   Ǿaźāb ķıluvlarından ( ) allahü teǾālādan ķorķuvları kibi yaǾnį allahü teǾālānıñ 

Ǿaźābından 

183.9   ķorķuvları kibi (  ) yeise allahü teǾālādan ķorķuvdan da ķaŧıraķ ķorķuv 

birlen ( ) daħı 

183.10   eytdiler bu cemāǾat ( ) ey rabbimiz bizniñ üzerimizge ni üçün 

śoġışnı farż  

183.11   ķıldıñ ( ) bizni yaķın bolġan müddetke kiçüktürseñçi yaǾnį bizge 

mühlet birseñ 

183.12   töşekde yatup öler idük diyü ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) bu 

cemāǾatke eyt dünyānıñ 

183.13   fāǿidelene turġan nersesi az ( ) allahnıñ Ǿaźābından ķorķġan kişi 

üçün āħiret 

183.14   yaǾnį cennet izgürekdür ( ) bes muķadder bolġan eceliñizden yā ki 

Ǿameliñizniñ 

183.15   ŝevābından ħurma tişinde bolġan yarıķ ķadarı da yaǾnį az  ġına da kimitüv birlen žulm 

ķılınmış bolmassız (  

183.16   ) ķayu orunda bolsañız da yaǾnį kirek śoġışda ve kirek töşekde bolıñız 

( ) sizge ölüm irişür 

183.17   yaǾnį ķaçup ķutula almassız ( ) egerçe büyük ve uzun saraylarda 

bolsañız da 
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183.18   ( ) ve eger yehūdlerge izgülik irişse yaǾnį māl ve devlet kibi nerseler 

(  

183.19   ) bu izgülik allahü teǾālā ħużūrından dip eytürler ( ) ve eger 

yehūdlerge yavızlıķ 

183.20   irişse açlıķ vebāǿ kibi nerseler kilse ( ) yehūdler eytürler bu yavızlıķ 

ey 

183.21   muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) siniñ ħużūrından yaǾnį siniñ şomluġuñdan diyü 

( ) ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām 

183.22   yehūdlerge eyt sin izgülik ve yavızlıķdan her birisi allahü teǾālā ħużūrından diyü 

( ) bes 

183.23   bu yehūdį ķavmine boldı ( ) özlerine vaǾaž ķıla turġan ķurān 

sözini añlarġa 

183.24   yaķın bolmaslar ( ) ey ādem sine irişken nerse ( ) izgü işden 

( ) bes ol 

183.25   nerse allahü teǾālādandur fażl yüzinden ( ) daħı şol nerse kim ey ādem 

irişdi siñe ( ) yavız 

183.26   işden ( ) bes öziñdendür yaǾnį ol yavızlıķnıñ kilüvine öziñ sebebsiñ 

( ) 

183.27   daħı ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) biz sini dįn üyretüvçi bolġan ilçi itüp yiberdük 

( ) daħı 

183.28   resūl boluvıña şāhid boluv yözinden allahü teǾālā yiter siñe ( ) kimdür 

resūlge boy śunsa (  

 

I / 184 

 

184.1   ) bes taħķįķ ol kişi allah (teǾālā)ge boy śundı resūl ekrem bir kişi mini dost 

körse 
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184.2   taħķįķ  allahü teǾālānı dost kördi ve bir kişi miñe iŧāǾat ķılsa taħķįķ allahü teǾālāge iŧāǾat 

ķıldı digeç 

184.3   yehūdler muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) özi şirkden ŧıyadur idi ħālānki özini rab tutuv 

birlen emr ķıldı bu şirk 

184.4   didiler allahü teǾālā  şol ħaķda źikr ķılınġan āyetni indürdi ( ) ve kimdür 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām)ge iŧāǾatden 

184.5   yüz döndürse ( ) bes biz sini ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

ādemler üzerine Ǿamellerini 

184.6   śaķlavçı itüp yibermedük ( ) daħı münāfıķlar her ķayçan sin emr ķılsañ 

bizniñ işimiz iŧāǾat 

184.7   ķıluv diyürler ( ) bes her ķayçan ol münāfıķlar siniñ ħużūrından 

çıķsalar (  

184.8   ) münāfıķlardan bir cemāǾat kiçde tedbįr ķılur ve özgertür ( ) 

sin eytken 

184.9   sözden başķanı ( ) ve allahü teǾālā ol münāfıķlarnıñ kiç birlen tedbįr 

ķılġan ve özgertken 

184.10   nerselerini yazar ( ) bes ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) münāfıķlardan 

yüz döndür ( ) 

184.11   daħı allahü teǾālā üzerine işiñni tapşır ( ) daħı allahü teǾālā iş 

tapşırılmış boluv yüzinden 

184.12   yiter başķa ademge ŧayanuv lāzım tügil ( ) eyā ķurānnı hem 

ķurǾānda bolġan maǾnālerni 

184.13   münāfıķlar oylamay mu ( ) eger de ķurān allahü teǾālāge başķa 

bolġan ādem ħużūrından 

184.14   bolsa idi ( ) ķurānda köp iĥtilāfnı  taparlar idi yaǾnį nažmları 

türliçe 

184.15   bolur idi baǾżısı feśāĥatli ve baǾżısı feśāĥatsiz hem maǾnāları birisi birisine muǾārıż 

bolur idi (  
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184.16   ) ve her ķayçan müselmānlarnıñ żaǾįflerine kilse ( ) 

emįnlikden yā ki ķorķuvdan 

184.17   bir iş yaǾnį emįnlikni yā ki ķorķuvnı mūcib bolġan resūl allahġa ħāśıl bolġan sirlerden 

bir sir kilse 

184.18   ( ) ol işni fāş ķılurlar bularnıñ fāş ķıluvlarından żarar kilür boldı 

( ) 

184.19   eger bu işni resūlge ķaytarsalar idi ( ) daħı özlerinden ħükm iyelerine 

ķaytarsalar 

184.20   idi yaǾnį resūl allah yā ki erbāb-ı baśįret bolġan aśħāb-ı raǿinā ķaytarsalar idi 

( ) 

184.21   ( ) elbette bu işni şunday ādemler bilürler idi alar ol işni resūl allahdan hem 

aśħābdan çıġarurlar 

184.22   yaǾnį ol işniñ tedbįrini tecrübe ve fikr birlen bilürler idi ol iş fāş ķılurġa yaray mı yā ki 

yoķ mı 

184.23   ikençiligini eger resūl allah hem aśħāb-ı raǿinā ķaytarsalar 

( ) eger sizniñ 

184.24   üzeriñizge resūl yiberüv birlen daħı kitāblar indirüv birlen allahü teǾālānıñ fażlı ve 

raħmeti bolmasa idi 

184.25   ( ) küfr ve azġunlıķ sebebli şeyŧānġa iyerür idiñiz ( ) meger 

sizlerdan az  ġına 

184.26   ādem Ǿaķlınıñ ķuvveti sebebli şeyŧānġa iyermes idi zeyd bin Ǿamr ve bin nüfeyl kibi 

hem varaķa bin nevfal kibi 

184.27   ( ) bes ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) allah yolında śoġış ķıl sin 

( ) küçlenmiş 

184.28   bolmassun sin meger öz işin birlengine küçlenmiş bolursuñ yaǾnį siñe başķa 

ādemlerniñ muĥālefet ķılup 

 

I / 185 

 

185.1   śoġışķa çıķmay ķaluvları żarar birmes hiç birisi çıķmasa da yalġızıñçaķ çünki siñe 

yardem birüvçi 
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185.2   allahü teǾālā Ǿasker tügil bedr-i śuġrā śoġışına çıġarġa resūl allah ĥalknı daǾvet itkeç 

baǾżıları çıġuvnı mekrūh 

185.3   kördi şundan śoñ allahü teǾālā bu āyetni indürdi resūl allah hiç kimge yalbarmadı 

śoġışķa çıķdı 

185.4   yanında faķaŧ yitmiş ādem idi ( ) daħı müǿminlerni śoġışķa ķızdur 

çünki siniñ şāǿnıñ 

185.5   ķızduruv  ġına ( ) allahü teǾālānıñ ŧıymaķlıġı yaķındur 

( ) kāfir bolġan ādemlerniñ 

185.6   ķaŧılıķlarnı ve đarlarnı hem allahü teǾālā şol ŧarįķ ķıldı köñillerine ķorķu tüşürdi 

śoġışmay ķureyş 

185.7   kāfirleri ķaytup kitdiler ( ) ve allahü teǾālā ķaŧılıķ ve żarar yüzinden 

ķureyşlerden ķaŧıraķdur 

185.8   ( ) daħı Ǿaźāb ķıluv yüzinden ķureyşlerden ķaŧıraķdur ( ) 

kimdür 

185.9   izgü şefāǾat birlen şefāǾat ķılsa yaǾnį ol şefāǾat sebebli müǿminniñ ħaķķını riǾāye ķılur 

müǿminden yavızlıķnı 

185.10   yiberür ve añar izgülikni tartur ( ) ol şefāǾatden ol kişige ülüş bolur 

yaǾnį 

185.11   ol şefāǾatniñ ŝevābından ( ) ve kimdür yavuz şefāǾat birlen 

şefāǾat ķılsa yaǾnį 

185.12   ħarām bolġan nerse birlen şefāǾat ķılsa ( ) ol kişige yavız şefāǾatden 

ülüş bolur 

185.13   yaǾnį yavız şefāǾatniñ günāhsınden ( ) daħı boldı allahü teǾālā ( ) 

her bir nerse üzerine 

185.14   ( ) küçi yitküçi boldı ( ) ve her ķayçan sizge selām birlen selām 

birilmiş bolsa 

185.15   ( ) bes ol selāmdan körkemrek bolġan selām birlen selām ķaytarıñız 

( ) yā ki 

185.16   ol selāmnın mislini ķaytarıñız yaǾnį her ķayçan sizge selām birilse “Ǿaleykümü’s-

selām” diyilse siz hem cevāb 
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185.17   ķaytarıñız  likin cevāb ķaytaruvda iħtiyārlaysız birgen ķadar ķaytaruv birlen körkem 

itüp ķaytaruv arasında 

185.18   bu āyet selām ķaytaruvnıñ farż boluvına delālet ķıla ammā selām birüv senet selāmnı 

miŝli birlen ķaytaruv 

185.19   “ve Ǿaleykümü’s-selām” dimek körkemrek itüp ķaytaruv “ve Ǿaleykümü’s-selāmü ve 

raĥmetu’l-lah ve berekātü” dimek selāmnı 

185.20   ķaytarġanda hem ŧayyibü’l-ķaǿ  bolġanlıġı üçün hem żararġa duǾāǿ ķıluv 

fehmlenmesün üçün ħavāś arasında 

185.21   “es-selāmü Ǿaleyküm” diyüp almaķ körkemrek bir vaķtde bir ir resūl allahġa kilüp “es-

selāmü Ǿaleyk” didi 

185.22   resūl allah “ve aleykümü’s-selām” diyü ķaytardı ikinçi ir kilüp “es-selāmü Ǿaleyk ve 

raĥmetu’llah” didi resūl allah 

185.23   “ve Ǿaleyhümü’s-selām ve raĥmetu’l-lah ve berekāte” diyü ķaytardı ikinçi ir kilüp “es-

selāmü Ǿaleyk ve raĥmetu’l-lah ve berakāte”  

185.25   didi resūl allah şol revişçe artdurmayġına ķaytardı bu ir ey allahnıñ resūli cevābını 

kimitdiñ allahü teǾālānıñ 

185.26   sözi ķayda ķaldı diyü āyetni oķudı resūl allah eytdi sin miñe artuķnı ķaldurmadıñ yaǾnį 

her 

185.26   nerseniñ müntehāsı bar selāmnıñ müntehāsı ve berekāte didi çünki bu ŧarįķ selāmda 

maŧlūbnıñ her ķısmı 

185.27   bar żarardan selāmetlik fāǿideniñ ħuśūli hem fāǿideniñ ŝebātı ( ) düristlikde  

allahü teǾālā ( ) boldı 

185.28   ( ) her bir nerse üzerine ( ) ħesāb ķıluvçı ( ) her bir körkem 

śıfatnı cıyġan źāt 

185.29   ( ) maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķ meger  allahü teǾālā ginedür 

( ) elbette allah (teǾālā) 

 

I / 186 

 

186.1   sizni ķabrleriñizden ķobarup ķıyāmet kün śarı cıyar yaǾnį ķıyāmet künine irişdürür 

( ) 
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186.2   ol künniñ boluvında aślā şik yoķdur ( ) ve kimdür allahü teǾālādan 

söz yüzinden 

186.3   rastraķ yaǾnį hiç kim yoķdur ( ) bes sizge münāfıķlar işi 

ħaķında ni boldı 

186.4   iki fırķage ayrıldıñız ve ni üçün münāfıķlarnıñ küfrine infāķ ķılmadıñız münāfıķlardan 

bir ķavm resūl 

186.5   allahdan śaħrāġa çıġarġa ruĥśat śoradılar medįneniñ havāsı avır diyü resūl allah iźn birdi 

medįneden 

186.6   birer merħale kitkeç müşriklerge tutaşdılar şundan śoñ müslümānlar arasına iĥtilāf tüşdi 

ķaysı 

186.7   bular kāfir ķatl iteyik didiler ve ķaysı bular müselmānlar afv iteyik didiler 

( ) 

186.8   ve allahü teǾālā ol münāfıķlarnı kesb ķılġan nerseleri sebebli ķāfirler ħükmine ķaytardı 

(  

186.9     ) ey müselmānlar eyā siz allahü teǾālā ħaķlıķdan azdurġan ādemlerni 

ħaķlıķġa köndürüvni 

186.10   tileysiz mi ( ) ve kimdür ol kişini allahü teǾālā ħaķdan azdursa 

( ) bes ey 

186.11   muħammed (Ǿaleyhi’s-selām)  ol kişi üçün hidāyetke yol tapmazsañ ( ) 

münāfıķlar sizniñ kāfir 

186.12   boluvıñıznı arzu ķıldılar ( ) niteki özleri kāfir boldılar yaǾnį özleriniñ küfri 

kibi 

186.13   sizniñ de küfriñizni istediler ( ) bes münāfıķlar birlen azġunlıķda beraber 

bolursız (  

186.14   ) bes münāfıķlardan velįler ve dostlar tutmañız gerçi žāhir de įmān ižħār 

ķılsalar da (  

186.15   ) įmānlarnı taħķįķ ķıla turġan hicret birlen allahü teǾālā yolında 

hicret ķılġanlarına 

186.16   ķadar yaǾnį dünyā Ǿarżı üçün bolmayınça allahü teǾālā hem resūl allah üçün bolġan 

hicret sebebli şiksiz 
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186.17   įmānları maǾlūm bolġanġa ķadar ( ) bes eger hicret birlen žāhir bolġan 

įmāndan yüz 

186.18   döndürseler ( ) bes tutıñız ol münāfıķlarnı ( ) daħı öltüriñiz 

ol 

186.19   münāfıķlarnı ķayu  ġına orunda tapsañız da ( ) daħı münāfıķlardan 

tutmañız ( ) 

186.20   velį itüp hem yardem birüvçi itüp çünki alar sizniñ bāŧında düşmānlarıñızdur yardem 

itüv iħtimālleri 

186.21   yoķ ( ) meger şunday ādemlerni tutmañız ve öltürmeñiz ( ) ol 

ādemler tutaşurlar 

186.22   ve śıyınurlar şunday ķavmge ( ) sizniñ birlen ol ķavm arasında Ǿahd 

bardur bu ķavmden 

186.23   eslemeyün murād çünki resūl allah mekkege çıķġan vaķtinde Ǿuveymir el-eslemį oġlı  

helālge hem añar śıyınġan 

186.24   ādemlerge żarar ķılmav birle vaǾde ķılışdı ( ) yā ki şunday ādemlerni tutmañız 

ve öltürmeñiz 

186.25   alar sizge kildiler ( ) kökrekleri tar bolġan ħālde ( ) sizniñ birlen 

186.26   śoġış ķıluvdan ( ) yā ki özlerine iyergen ķavmleriniñ sizniñ birlen śoġış 

ķıluvdan 

186.27   kökrekleri tar bolġan ħālde bulardan benū medlec ķavmi murād alar resūl allahġa śoġış 

ķıluvdan 

186.28   ŧıyılġanları ħālde kildiler ( ) ve eger allahü teǾālā tilese idi ( ) 

alarnıñ 

 

I / 187 

 

187.1   ķalblerini ķutlı ķıluv sebebli sizniñ üzeriñizge iħtiyārlı ķılur idi ( ) bes sizniñ 

birlen 

187.2   śoġış ķılurlar idi ( ) bes eger alar sizden ayrılsalar ( ) bes 

sizniñ 
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187.3   birlen śoġış ķılmaslar ( ) bes eger sizge boy śunuvnı taşlasalar 

( ) 

187.4   bes sizniñ üçün ķılmadı allahü teǾālā ( ) alar üzerine ( ) tutarġa ve śoġış 

ķılurġa 

187.5   yolnı yaǾnį sizge alarnı tutuvġa ve öltürüvge iźn ķılmadı ( ) siz ey 

müǿminler ŧiz 

187.6   ikinçi ķavmni taparsız ( ) sizni emįn ķıluvnı tilerler ( ) 

daħı 

187.7   özleriniñ ķavmlerini de emįn ķıluvnı tilerler bulardan esed ve ġaŧafān ķabįlesi murād 

bular medįnege kilüp 

187.8   resūl allahġa emįn ižhār ķıldılar medįneden ķaytķaç kāfir boldılar ( ) 

ķayu  ġına 

187.9   zamān bularnı fitnege ve şirkge ķaytarılmış yaǾnį ündelmiş bolsa ( ) fitnege 

tüşilmiş 

187.10   boldılar ( ) bes eger alar sizden ayrılmasalar ( ) daħı sizge 

boy śunuvnı 

187.11   taşlamasalar ( ) daħı sizniñ birlen śoġış ķıluvdan ķullarını ŧıymasalar 

( ) 

187.12   bes alarnı tutıñız ve öltüriñiz ( ) alarnı ķayu  ġına orunda tapsañız da 

( ) ve bu śıfatda 

187.13   bolġan ādemler yaǾnį sizge inķıyāvnı taşlamaġan hem siznin birlen śoġış ķıluvdan 

ķullarını ŧıymaġan ādemler 

187.14   ( ) sizniñ üçün ķılduķ ( ) ol ādemler üzerine ( ) žāhir bolġan 

ħüccetni yaǾnį 

187.15   alarnı esįr itüp tutuvġa hem öltürüvge žāhir delįl ķılduķ çünki alarnıñ düşmānlıķları 

žāhir küfrleri 

187.16   yaķındur ( ) hiçbir müǿminge dürist bolmadı ( ) müǿminni 

öltürüv ( ) 
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187.17   meger ĥaŧāǿ ħālinde gine öltürüv dürist boldı * fuķaha ķatlini bişge bölgenler : birisi 

ķatl-i Ǿamd ikinçisi ķatl-i 

187.18   şibh-i Ǿamed üçünçisi ķatl-i ĥaŧāǿ dörtinçisi ĥaŧāǿ ornında yürüy turġan ķatl bişinçisi 

ķatl-i bi’s-sebeb * ķatl-i 

187.19   Ǿamd şol ķaśda ötken ķural birlen yā ki başķa ötken nerse birlen öltürüv *  ķatl-i şibh-i 

Ǿamd ötken 

187.20   bolmaġan nerse birlen ķaśda öltürüv meŝelā tayaķ birlen śoġup yā ki ķamçı yā ki zor 

taş birlen śoġup * 

187.21   ĥaŧāǿ-i ķatl iki türli: birisi ķaśdda ĥaŧāǿ meŝelā kiyük diyü žann ķılup bir ādemni aŧup 

öltürür ikinçisi 

187.22   fiǾilde ĥaŧāǿ meŝelā kiyükge dip atar da yañlış ādemge barup tiyer * ĥaŧāǿ-i ķatl ornında 

yürüy turġan 

187.23   ķatl şol yuķlaġan ādem ikinçi ādem üstine yıġılup tüşüp öltürüv kibi * sebeb birlen ķatl 

öz mülkinden 

187.24   başķa orunġa taş ķoyar yā ki ķuyu ķazurda bir ādem taşķa berilüp yā ki kuyuġa tüşüp 

öler (  

187.25   ) ve bir kişi müǿminni ĥaŧālıķ birlen öltürse ( ) bes 

öltürüvçi ādemge bir 

187.26   müǿmin ķul āzād  itüv vācib bolur ( ) daħı öltürülmiş kişiniñ ehline 

tapşırılmış bolġan 

187.27   diyet vācip bolur yaǾnį öltürüvçige öltürüvine kefāret bolsun üçün bir müǿmin ķul āzād 

itüv vācib 

187.28   bolur daħı öltürüvçiniñ Ǿāķilesine öltürülmiş ādemniñ vāriŝlerine diyet birüv vācib 

bolur ( ) 

187.29   meger diyet vācib bolmas öltürülmiş kişiniñ ehl-i diyetni śadaķa ķıluvları yaǾnį afv 

itüvleri vaķtinde 

 

I / 188 

 

188.1   bes bu vaķt ķul āzād itüv gine vācib bolur diyet imām-ı aǾžam ķaşında üç türli māldan 

bola altundan 

188.2   ve kümişden ve deveden altundan miñ dįnār kümişden on miñ dirhem deveden yüz deve 

bir yaş ŧolup ötken 
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188.3   yigirmi irkek deve (ibn-i muħāż) bir yaş ŧolup ötken yigirmi orġaçı deve ( ) iki 

yaş 

188.4   ŧolup ötken yigirmi deve ( ) üç yaş ŧolup ötken yigirmi deve ( ) dört 

yaş 

188.5   ŧolup ötken yigirmi deve ( ) öltürülmiş kişiniñ terekesinden mįrāŝ alġan her 

kişige dįnden 

188.6   birile dįnni üç yılda ötep bitürüv vācib ( ) bes eger öltürülmiş 

ādem sizge 

188.7   düşmān bolġan ķavmden bolsa ( ) ħālbūkim öltürülmiş ādem müǿmin bolsa 

yaǾnį maķtūl ĥarbį 

188.8   bolup dar-ı ħarbde įmān kitürgen bolup, dar-ı islāmge ħicret ķılmaġan bolur şunı bir 

müselmān 

188.9   ĥaŧālıķ birlen öltürse ( ) bes öltürüvçige bir müǿmin ķılına āzād itüv 

vācib bolur 

188.10   ammā diyet vācib bolmas ( ) ve eger öltürülmiş kişi şunday ķavmden 

bolsa (  

188.11   ) sizniñ birlen ol ķavm arasında Ǿahd bolsa yaǾnį maķtūl daħı bolsa 

(  

188.12   ) bes maķtūlniñ ehline tapşırılmış diyet bolur yaǾnį ķatliniñ Ǿākilesi diyet birür 

(  

188.13   ) daħı öltürüvçige müǿmin bolġan bir ķul āzād itüv vācib bolur 

( ) bes bir 

188.14   kişi yaǾnį ħaŧā öltürüvçi ķulnı tapmasa ( ) bes ŧutaşdan iki ay 

188.15   rūze tutuv vācib bolur ( ) bu kefāret meşrūǾ boldı allahü teǾālādan tevbe 

bolġan ħālde 

188.16   yaǾnį allahü teǾālā ĥaŧā öltürüvçige raħmet itüp bu kefāretni meşrūǾ ķıldı ( ) 

daħı boldı allahü 



 527

188.17   teǾālā ( ) ķuşķan nersesini bilüvçi hem ķuşķan işinde ħikmet iyesi bu āyetniñ 

nuzūline 

188.18   sebeb rebįǾa oġlı Ǿayyāş hicretden ķabl-i mekkede įmān kitürdi  likin ķavminden įmān 

kitürgenligini 

188.19   yaşirdi bir künni hicretden śoñ mekkeden ķaçup medįnege çıġup kitdi  likin anasınıñ 

bik yalbaruvı 

188.20   sebebli ana bir toġma ķardeşleri ebū cehl birlen ħāriŝ artından barup mekkege kiri 

ķaytardılar 

188.21   ayaķlarnı ve ķullarnı beylediler hem ġāyet issi orunġa ķuydılar Ǿayyāşge zeyd  oġlı  

ħāriŝ üçiredi. 

188.22   mürted bolurġa ķızdurdı Ǿayyāş mürted bolġaç zeyd  oġlı  ħāriŝni öltürüv birlen vaǾįd 

ķıldı 

188.23   śoñra rebįǾa oġlı Ǿayyāş medįnege hicret ķılup įmānnı tecdįd itdi hem zeyd  oġlı  ħāriŝ 

de medįnege 

188.24   hicret ķılup resūl allahġa įmān kitürgen idi Ǿayyāş ħāriŝniñ müselmān bolġanını bilmedi 

ħāriŝni 

188.25   vaǾdesi buyınça öltürdi śoñra zeyd  oġlı  ħāriŝniñ müselmān bolġanını bildi öltürüvine 

bik 

188.26   ökündi resūl allahġa ħālini beyān itdi bes Ǿayyāş ħaķında allahü teǾālā kefāretni hem 

diyetni beyān 

188.27   ķılup źikr ķılınġan āyetni indürdi ( ) ve kimdür müǿminni ķaśd 

ķılġan 

188.28   ħālde öltürse ( ) bes ol öltürüvçi kişiniñ cezāsı cehennemdür ( ) 

ol cehennemde 

188.29   meñgü ķalġanı ħālde ( ) daħı ol kişi üzerine açulandı allahü teǾālā ( ) 

daħı ol kişige 

 

I / 189 

 

189.1   laǾnet ķıldı allahü teǾālā ( ) daħı allahü teǾālā ol kişige uluġ Ǿaźābnı 

ħażirledi bu āyet 

189.2   birlen imām-ı aǾžam ķaśd birlen ķatlde kefāretniñ vācib bolmavına istidlāl ķıladur çünki 

allahü teǾālā ķaśd birlen 
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189.3   ķatlniñ bütün cezāǿsını cehennem ķıldı bes bu naśnıñ işāreti birlen cehennemden başķa 

bolġan kefāretniñ 

189.4   vācib bolmavı bilindi ammā ķıśāś öltürüv işiniñ cezāǿsı tügil belki öltürülmiş maĥalniñ 

cezāǿsı 

189.5   şunıñ üçün ķıśāś vācib yine de bu āyetden ķaśdā ķişi öltürgen ādemniñ kāfir boluvı 

çıķmay 

189.6   çünki ħükm-i müştaķġa müteǾallik bolsa şol ħükmge meǿĥaź-i iştiķāķ Ǿalh bolurġa kirek 

bes āyetniñ 

189.7   maǾnāsı boladur müǿminni müǿmin bolġanlıġı üçün öltürse maǾnāsında elbette 

müǿminni müǿmin bolġanlıġı üçün 

189.8   öltürüv şiksiz küfr yā ki öltürmiz cehennemde meñgü boluvdan uzaķ turuv murād bolur 

çünki 

189.9   ħulūdnı mekŝ-i ŧavįl maǾnāsında istiǾmāl şāǿiǾ ķurānda ķayu  ġına orunda küffār cezāsı 

ħaķında bolġan ĥulūd 

189.10   lafžı ebedā lafžına maķrūn ammā uluġ günāh ķılġan müǿmin ħaķında bolġan cezāǿda 

ħulūd lafžı ebedā lafžına maķrūn 

189.11   tügil bu āyetniñ nuzūline sebeb cünāne oġlı maķįs öziniñ ķardeşi cünāne oġlı hişāmnı 

benū neccār 

189.12   ķabįlesi içinde maķtūl tapġaç resūl allahġa ĥaber birdi resūl allah benū neccār 

ķabįlesine benū fehrden bir 

189.13   ilçi yiberdi ve eytdi eger hişāmnı öltürgen ādemni bilseñiz öltürüvçini cünāne oġlı 

maķįske 

189.14   yiberiñiz ķıśāś alsun üçün ve eger öltürüvçini bilmeseñiz yemįn śoñında diyet yiberiñiz 

diyü benū 

189.15   neccār ķabįlesi kemāl rıżālıķ birlen biz öltürmedük hem öltürüvçini bilmedük diyü  

yemįn itdükleri 

189.16   śoñında maķįsge yüz deve diyet birdiler maķįs birlen benū fehrden bolġan ilçi 

medįnege ķayturġa 

189.17   çıķdılar yolda ķaytķanda maķįsniñ köñline vesvese tüşdi sin ķardeşiñni öltürgen 

ādemni öltürmediñ  

189.18   bu sine bik uluġ elbette şiksiz siniñ ķardeşiñni müselmān ādem öltürdi nefs ornına nefs 

bolur 

189.19   yañındaġı benū fehrden bolġan ilçini öltür diyet öziñe bolur diyü hem maķįs bu 

vesvesege iyerüp benū 

189.20   fehrden bolġan ilçini öltürdi hem mürted boldı (islāmda evvel mürted  şol boldı) hem 

maķįs özini 
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189.21   maķtab bir şiǾir oķudı resūl allahġa bu ĥaber işitilgeç bik ķayġurdı allahü teǾālā şol 

maķįs ħaķında źikr 

189.22   ķılınġan āyetni indürdi ( ) ey įmān kitürgen ādemler 

( ) eger 

189.23    allahü teǾālā yolında śoġış ķıluv üçün seyr ķılsañız ( ) bes işniñ beyānını isteñiz 

aşuķmañız 

189.24   ( ) daħı eytmeñiz ( ) sizge boy śunuvnı taşlaġan kişige 

( ) 

189.25   sin müǿmin tügilsüñ diyü ( ) bu söziñiz birlen dünyā 

tirükliginiñ maķśūdını 

189.26   istegeniñiz ħālde yaǾnį mālnı ve ġanįmetni ( ) bes allahü teǾālā 

ħużūrında köp 

189.27   ġanįmetler bardur allahü teǾālā ħużūrında bolġan ġanįmetler islām ižhār ķılġan irni 

öltürüvden sizni muñsız 

189.28   ķılur ( ) öziñizde mundan ilk şulay boldıñız yaǾnį islāmge evvel 

kirgen vaķtiñizde 

189.29   şehādetniñ iki kelimesini eytüviñiz sebebli ķanlarıñız ve mallarıñız maħfūž boldı 

köñliñizde bolġan nerseni  

 

I / 190 

 

190.1   tikşirilmedi ( ) bes allahü teǾālā sizniñ üzeriñizge enǾām ķıldı yaǾnį įmān 

birlen dįnde 

190.2   istiķāmet birlen şöhret tapdıñız ( ) bes işniñ beyānını isteñiz öltürüvge 

aşuķmañız yaǾnį allahü teǾālā 

190.3   öz ħaķķıñızda niçük ķıldı islāmge kirüvçiler ħaķında da şulay ķılıñız ķorķup ķına įmān 

kitüre diyü öltürüvge 

190.4   aşuķmañız ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) boldı ( ) sizniñ işlegen 

nerseleriñizni 
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190.5   ( ) žāhirini ve bāŧınını bilgüçi bu āyetniñ nuzūline sebeb nehiyk oġlı mirdās 

müselmān boldı 

190.6   ķavminden hiç kim müselmān bolmadı resūl allahnıñ Ǿaskeri mirdās ķavmi birlen śoġış 

ķıldılar mirdāsnıñ 

190.7   ķavmi hemmesi ķaçdılar mirdās öziniñ müselmān bolmavına tayanup ķaçmay ķaldı 

mirdās aŧlı Ǿaskerini 

190.8   körgeç ķoylarını taġ başına ķavladı özi de taġġa aşdı Ǿaskerler kilüp yitkeç tekbįr 

eytdiler 

190.9   mirdās da tekbįr eytüp taġdan tüşdi hem ( ) didi mirdāsnı 

190.10   bu şehādetine ķaramay zeyd  oġlı  usāme öltürdi ķoylarnı sürüp alup kitdi resūl allahġa 

bu vāķǾadan 

190.11   ĥaber birdiler resūl allah bik ķayġurdı mirdāsnı ķoylarnı alur üçün öltürdiñiz mi didi 

hem allahü 

190.12   teǾālānıñ źikri ötken āyetni oķudı ( ) müǿminlerden 

śoġışdan 

190.13   olŧurup barmay ķaluvçılar beraber bolmas ( ) żarar iyesinden başķa barmay 

ķaluvçılar 

190.14   beraber bolmas yaǾnį śoġışķa çıġuvġa ķudreti yitmeslik kişilerden başķa barmay 

ķaluvçılar beraber bolmas 

190.15   ( ) daħı allahü teǾālā yolında śoġış ķıluvçılar beraber bolmas 

( ) 

190.16   mālları ve cānları birlen śoġış ķıluvçılar yaǾnį allahü teǾālā yolında mālını ve cānını 

ayamay cihād 

190.17   ķılġan ādemler birlen Ǿöźrsiz śoġışķa çıķmay tik yaŧuvçı ādemler berāber bolmas 

( ) artuķ 

190.18   ķıldı allahü teǾālā ( ) mālları ve cānları birlen śoġış ķıluvçılarnı 

190.19   ( ) śoġışdan Ǿalehsiz teħallüf ķıluvçılar üzerine ( ) derece yüzinden 

(  

190.20   ) śoġış ķıluvçılar birlen śoġışdan teħallüf ķıluvçılardan her birisine iǾtiķādları 

körkem ve niyetleri 
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190.21   dürist bolġanlıġı üçün körkem ŝevābın vaǾde ķıldı yaǾnį ucmaĥnı ammā ayurma 

ŝevābnıñ artuvın 

190.22   tiley turġan Ǿameliniñ artuvında  ġına ( ) daħı śoġış ķıluvçılarnı 

artuķ ķıldı 

190.23   allahü teǾālā ( ) śoġışķa çıķmay oturup ķaluvçılar üzerine ( ) 

uluġ ecr 

190.24   birüv birlen ( ) allahü teǾālādan köp dereceler birlen artuķ ķıldı ( ) 

190.25   daħı yarlıķamaķ hem raħmet ķılmaķ birlen artuķ ķıldı ( ) daħı boldı allahü 

teǾālā ( ) 

190.26   günāhlarnı yarlıķaġuçı ve ŝevāb birüv birlen raħmet ķıluvçı ( ) düristlikde 

şunday ādemler 

190.27   ( ) ol ādemlerniñ cānlarını ölüm feriştesi hem anıñ yardemçileri alurlar 

( ) 

190.28   ol ādemler nefslerine žulm ķılġanları ħālde ( ) ferişteler ol ādemlerge 

şelte ķılup eytdiler 

190.29   dįniñizniñ işinden ķayu şeyde boldıñız diyü ( ) ol ādemler 

iǾtiźār ķılup 
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191.1   eytdiler biz yirde dįn tutuvdan Ǿācizler bolduķ ( ) ferişteler bu kişilerniñ sözlerini 

yalġanġa 

191.2   tutup eytdiler ( ) eyā allahü teǾālānıñ yiri kiñ bolmadı mu elbette 

kiñ boldı 

191.3   ( ) bes yirde hicret ķılursız niteki muħācirler mekkeden medįnege hicret 

ķıldılar ( ) 

191.4   bes bu ādemler ( ) alarnıñ baraçak ornı cehennemdür ( ) 

evrileçek orun 
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191.5   boluv yüzinden ni yavız boldı ol cehennem bu āyet hicretni ķoyuvġa vaǾįd bola islāmnıñ 

başında hicret muŧlaķ 

191.6   vācib bolġan kirek dįnni kāmil tutuvġa küçi yitsün ve kirek yitmesün ammā bu zamānda 

žālimlerniñ žulmi 

191.7   sebebli özi turġan orunda dįnni vācib bolġan revişçe tutuvġa ķudret bolmaġanda elbette 

hicret ŝābit 

191.8   ve tiyüş niteki bu āyetden bilindi hem resūlimiz “  

191.9    “ dimiş maǾnāsı bir 

kişi 

191.10 dįninde (ķıśınķılıķ) sebebli bir yirden ikinçi yirge ķaçsa gerçi ķaçķan yiri turġan yirinden 

bir gine ķarış 

191.11   bolsa da (yaǾnį yıraġraķ kitse bigrek yaĥşı) ol kişige ucmaĥ vācib bolur hem ucmāhda 

atası 

191.12   ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmge peyġamberi muħammed Ǿaleyhi’s-selāmge yoldaş bolur 

maǾnāsında (mundan artuķ saǾādet 

191.13   bolur mı) medĮnege hicret ķılġan müselmānlar mekkede ķalġan dįn ķardeşlerimiz helāk 

boldı digeç allahü teǾālā 

191.14   istiŝnāǿ ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) meger bu cehennem birlen 

vaǾįdke tiyüşli bolmas 

191.15   maķśūdları hicret yolıda hicretden Ǿāciz bolġan ādemler ( ) 

irlerden hem 

191.16   ĥatunlardan  ve balalardan ( ) faķirlikleri üçün mekkeden çıġuvġa 

hįlege küçleri yitmes 

191.17   ( ) daħı yol yüzinden toġrılıķġa könile almaslar yaǾnį mekkeden 

medįnege hicret ķıla turġan 

191.18   yolnı bilmesler yaǾnį şol śıfatda bolġan ādemler gine hicret ķılmav sebebli cehennem 

birlen vaǾįdke müsteħaķ 

191.19   bolmaslar ( ) bes bu śıfatda bolġan hicretden Ǿāciz bolġan ādemler 

( ) 

191.20   allahü teǾālānıñ ol ādemlerni Ǿafv ķıluvı yaķındur ( ) daħı allahü teǾālā boldı 

( ) ķuśūrlarnı 
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191.21   Ǿafv ķıluvçı ve günāhlarnı yarlıķavçı ( ) ve kimdür allahü teǾālā 

yolında hicret ķılsa 

191.22   ( ) ol kişi yirde köp hicret ķıla turġan orunnı hem rızķda 

191.23   kiñlikni tapar ( ) ve kimdür üyünden çıġar ( ) 

allahü teǾālā 

191.24   hem resūl allah ķoşķan orunġa hicret ķılġan ħālde ( ) munıñ śoñında bu 

kişige ölüm 

191.25   irişür yaǾnį irişse ( ) bes taħķįķ ol kişiniñ hicret ķıluvınıñ ŝevābı 

allahü teǾālā 

191.26   üzerine ŝābit bolur ( ) daħı boldı allahü teǾālā ( ) günāhlarnı 

yarlıķavçı ve raħmet 

191.27   ķıluvçı bu źikr ķılınġan āyet đamre oġlı cündep ħaķında indi ħażret-i cündebni balaları 

serįrge 

191.28   yüklediler özi avruv idi medįnege hicret ķıluvġa çıġup kitdi yolda barġanda“  “ 

digen 

191.29   orunġa yitkeç ħāli avır idi hem oñ ķolnı śol ķolı üzerine śoġup ey allah bu ķolım siniñ 

üçün 
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192.1   ve bu ķolım resūlin üçün resūliñ bįǾat birgen nerse üzerine siñe bįǾat biremün diyü cān 

teslįm 

192.2   ķıldı śāħib keşşāf ile medārıñ śāħibi eyte her bir hicret Ǿilm istev üçün yeise ħacc ķıluv 

üçün 

192.3   yā ki cihād ķıluv üçün yā ki ħelāl rızķ istev üçün bolsa allahü teǾālā hem resūl allah 

rıżālıġı üçün 

192.4   hicret bola diyü allahü teǾālā bu āyetde hicretniñ fażįletini beyān itdi 

( ) ve her ķayçan 

192.5   yirde sefer ķılsañız ( ) bes sizge günāh yoķdur ( ) 

namāzdan ķısķa 



 534

192.6   ķılup oķuvıñızda yaǾnį dört rekǾatlı namāznı iki rekǾāt itüp oķuvıñızda 

(  

192.7   ) eger ķāfir bolġan ādemlerniñ fitnelenüvinden ķorķsañız ( ) düristlikde 

kāfirler (  

192.8   ) sizniñ üçün žāhir düşmān boldılar bu āyetden her bir namāznıñ rekǾatlarını 

ķuśr ķıluv fehmlense de 

192.9    likin icmāǾ birlen dört rekǾatlı namāzġa taħśįś ķılına ammā üç rekǾatlı hem iki rekǾatlı 

namāz öz ħālinçe 

192.10   ķala imām-ı aǾžam ķaşında ķuśr ŝābit bolġan sefer müddetiniñ iñ azı deve seyri birlen 

hem cayavlı ādemniñ 

192.11   seyri birlen üç kiçe ve kündüzlik mesāfe bu seyrde hem ortaça seyr muǾteber seyr 

ķıluvçınıñ bik tiz 

192.12   yā ki bik aķran seyri muǾteber tügil eger de bir ādem üç kün seyr ķılurlıķ mesāfeni bir 

künde seyr ķılsa 

192.13   hemįşe ķuśr ķıla yā ki bir tevlik seyr ķılına turġan mesāfeni üç  tevlik seyr ķılsa hemįşe 

ķuśr ķılmay 

192.14   śuda cil ortaça bolġan kimeniñ seyri iǾtibār ķılına taġda hem özine münāsib seyr iǾtibār 

ķılına 

192.15   āyetde allahü teǾālānıñ ķuśr ķıluvda günāh yoķ dimegi ħalķ namāznı tamām ķılup 

oķuvġa Ǿādet itkenge köre 

192.16   namāznı ķuśr ķıluvda köñillerine günāh boluv iħtimāli ĥuŧūr ķıluv ķarįb boldıķdan 

allahü teǾālā köñillerini 

192.17   ĥoş ķıluv üçün günāh yoķ diyü taǾbįr itdi ħāśıl āyetni allahü teǾālā muĥāŧablar  

iǾtiķādınça sürdi bes 

192.18   her dört rekǾatlı namāznı ķuśr vācib bola seferde kirek küffārdan emįnlik bolsun ve 

kirek bolmasun 

192.19   ammā eger ķorķsañız digen ķayd muĥāŧablarnıñ ħālleriniñ ġālibi iǾtibārı birlen 

ħāllerine muvāfıķ bolġan 

192.20   ķayd-ı vifāķı bola yā ki bu āyetde namāznı ķuśrdan źāt namāznı da (meŝelā rekǾatnı ve 

secdeni) daħı ħāl 

192.21   namāznı da (meŝelā ķırāǿatnı rukūǾ ve secdelerni taħfįf ķıluv) ķuśr murād bolur bu iki 

ķuśr  elbette ħavf vaķtinde 

192.22   bolmaķ birlen meşrūŧ ( ) ve her ķayçan sin ey muħammed (Ǿaleyhi’s-

selām) ķavmiñ içinde bolsañ düşmāndan 
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192.23   ķorķsañız ( ) bes ķavmiñ üçün namāz öteseñ yaǾnį ķavmiñ birlen birge 

imām bolup namāz 

192.24   oķuvnı tileseñ ( ) bes ķavmiñden bir cemāǾat tursun ( ) siniñ birlen 

birge yaǾnį 

192.25   ķavmiñni iki fırķage ayur bir fırķası siniñ birlen birge namāz oķusun ikinçisi düşmān 

śarı 

192.26   kitsün ( ) daħı düşmān śarı kitken fırķa ķurallarnı alsunlar 

( ) 

192.27   bes her ķayçan siniñ birlen birge bolġan fırķa secde ķılsalar yaǾnį evvelgi rekǾatnı iki 

secde birlen 

192.28   ķaydleseler ( ) bes bu bir rekǾatnı tamām oķuġan fırķa sizniñ 

ŧışıñızdan bolsunlar 

192.29   yaǾnį düşmān śarı kitsünler ( ) bes düşmān śarı bolġan 

namāz 

192.30   2) bu āyet misāfirge dört rekǾatlı namāzlarnı iħtiyārınça oķuvnı bildüre. yaǾnį tilese 

dört rekǾat oķuy tilese iki gine iki gine 

192.31   vācib boluvġa delāleti yoķ  f. b 
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193.1   oķumaġan ikinçi cemāǾat kilsün ( ) bes ol ikinçi cemāǾat siniñ birlen ikinçi 

193.2   rekǾatnı oķusunlar ( ) daħı düşmān śarı bolġan bir rekǾat oķup 

kitken 

193.3   fırķa düşmāndan śaķlana turġan nerselerini hem ķurallarnı alsunlar allahü teǾālā bu iki 

ŧāǿifeniñ 

193.4   ķalġan rekǾatlarını ni revişçe oķuvların tafśįl itmedi imām-ı aǾžam ķaşında munıñ revişi 

imām her iki 

193.5   fırķa birlen birer rekǾat oķuġaç özi gine selām birür çünki imāmnıñ namāzı tamām 

evvelgi fırķa kilüp ikinçi 

193.6   rekǾatnı yalġız yalġız ķırāǿatsız gine tamām ķılurlar çünki lā-ħaķlar tamām itkeç düşmān 

śarı kiterler ikinçi 
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193.7   fırķa kilüp yalġız yalġız ikinçi rekǾatnı ķırāǿat birlen tamām ķılurlar çünki bular 

mesbūķlar mesbūķnıñ ħükmi 

193.8   ķırāǿat birlen tamām itüv niteki lā-ħaķnıñ ħükmi ķırāǿatsız tamām itüv idi ammā eger 

muķįm bolsalar dört rekǾat 

193.9   namāznıñ evvelgi iki rekǾatını imām evvelgi ŧāǿife birlen oķur śoñġı iki rekǾatnı iki 

ŧāǿife birlen oķur 

193.10   ammā üç rekǾatlı namāzda imām evvelgi fırķa birlen iki rekǾat oķur ikinçi fırķa birlen 

bir rekǾat oķur 

193.11   bu namāzġa fuķahāǿ ĥavf namāzı digenler ( ) kāfir bolġan ādemler arzu 

ķıldı (  

193.12   ) sizniñ namāzġa kirişkeç ķurallarıñızdan ve fāǿidelene turġan 

nerseleriñizden ġāfil 

193.13   boluvıñıznı ( ) bes eger siz ķurallarıñızdan ve fāǿidelene 

turġan nerseleriñizden 

193.14   ġāfil bolsañız alar sizniñ üzeriñizge bir avışuv birlen avışurlar yaǾnį bir ķaŧılıķ ķıluv 

birlen ķaŧılıķ 

193.15   ķılurlar ħāśıl sizni bir yolı birden kilüp baśup alurlar bes namāz oķuġanda hem 

ķurallarıñıznı 

193.16   hem metāǾalarıñıznı ķoymañız munıñ śoñında allahü teǾālā avruv ve yaġmur ħālinde 

ķurallarını ķoyuvġa ruħśat 

193.17   itüp źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey müselmānlar sizniñ üzeriñizge 

żarar yoķdur 

193.18   ( ) eger sizniñ birlen rencite turġan nerse bolsa ( ) yaġmurdan 

bolġuçı ol 

193.19   rencite turġan nerse ( ) yā ki avruvlar bolsañız ( ) 

ķurallarıñıznı 

193.20   ķoyuvda żarar yoķdur ( ) daħı de śaķlana turġan nerseleriñizni aluvıñız 

meŝelā timir kölmek kibi 

193.21   nerseleriñizni ( ) düristlikde allahü teǾālā kāfirlerge ħażirledi 

( ) ĥorlavçı 
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193.22   Ǿaźābnı ĥavf namāzı ħaķındagi āyetniñ nuzūline imām zāhidį eyte ħażret-i cābirden 

rivāyet ķılup ħażret-i 

193.23   cābir eyte biz resūl allah birlen birge cüheyneden bolġan bir ķavm birlen śoġış ķılduķ 

cüheyneler bik ķaŧı 

193.24   śoġış ķıluv birlen śoġış ķıldılar biz öyle namāzı oķuġannıñ śoñında müşrikler eytdiler 

eger biz 

193.25   namāz oķuġan ħāllerinde bir yolı hücūm itken bolsaķ müselmānlarnı tutup alġan bolur 

idük biz aralarında 

193.26   namāz oķuġança iħtiyār birüp ĥaŧāǿ ķılduķ dip ökündiler aralarından baǾżısı eytdi śabr 

itiñiz 

193.27   alarnıñ yine de atalarından ve balalarından süyükli namāzları bar  “murādları ikindi 

namāzı” şol namāznı 

193.28   oķuġan vaķtlerinde ġaflet ķılmasķa kirek diyü şundan śoñ resūl allah aśħāb birlen 

ikindi namāzını 

193.29   oķurġa ķaśd ķılġaç allahü teǾālā ĥavf namāzı ħaķındagi āyetni indürdi yine de ħażret-i 

cābir “ ” 
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194.1   āyetiniñ nuzūl sebebinde eyte resūl allah bir śoġışda düşmānlarġa ġālib bolup māllarunı 

ġanįmet itüp bala, 

194.2   ve ĥatunlarnı esįr itüp alup düşmānlardan emįn bolup ķażāǿ-ı ħācet üçün yalġızı ġına bir 

çuķurġa bardı 

194.3   düşmānlar ŧarafından bir bahādır yaǾnį ħāriŝ el-muĥārį oġlı ĥuveyreŝ muħammed 

(śallallahü Ǿaleyh ve sellem) Ǿaskerinden 

194.4   ayrılup yıraķ orunda yalġızıġına ŧabįǾį ħācetin ötep oŧura diyü ĥaber birildi ħāriŝ  oġlı 

ĥuveyres 

194.5   islām Ǿaskerinden yaşrinüp ķılıçın ķınından çıġarup taġdan yaşrinüp gine tüşdi hem resūl 

allah başı toġrısına 

194.6   kinetgine kilüp toķtadı hem eytdi ey muħammed  (Ǿaleyhi’s-selām) bu ĥaynda minden 

sini kim śaķlay aladur 

194.7   diyüp resūl allah allahü teǾālā śaķlay didi hem ey rabbim ĥuveyreŝni tilegen nerseñ 

birlen minden ŧıy diyü duǾāǿ 

194.8   ķıldı ĥuveyreŝ resūl allahġa ķılıç birlen śoġuvnı ķasd ķılġan idi yüzine yıġılup ķılıçı 

ķolından tüşüp 
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194.9   kitdi resūl allah ķılıçını aldı hem ey ĥuveyreŝ sini ħāżir minden kim śaķlay didi ĥuveyreŝ 

hiç kimni 

194.10   tapmaym bu ĥaynde didi resūl allah allahġa hem minim peyġamberligime şehādet bir 

didi ĥuveyreŝ şehādet birmeym 

194.11    likin siniñ birlen Ǿömrim boyınça özimde śoġış ķılmasķa hem siñe düşmān bolup śoġış 

ķıla turġan 

194.12   kişige yardem ķılmasķa şehāt birem didi şundan śoñ resūl allah ĥuveyreŝniñ ķılıçını 

birdi hem ĥuveyreŝ 

 194.13   ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) sin minden izgü ikensiñ didi resūl ekrem belį mine 

sinden izgü boluvçılıķ 

194.14   lāǿiķ didi hem resūl allah śaħābelerge ķaytup bu ķıśśanı söyledi şundan śoñ allahü 

teǾālā śaķlana turġan 

194.15   nerseni hem śoġışa turġan ķuralnı yanıñızdan ayurmañız diyü āyet indürdi 

( ) bes 

194.16   her ķayçan namāznı öteseñiz yaǾnį namāznı ötep boşansañız ( ) bes allahü 

teǾālānı teħayyül 

194.17   ve tesbįħ birlen źikr ķılıñız ( ) ayaķ üzere bolġanıñız hem oturġanıñız ħālde 

(  

194.18   ) daħı yanlarıñız üzerine yatķanıñız ħālde yaǾnį her ħālde źikr ķılıñız 

( ) 

194.19   bes her ķayçan ķarār tapsañız yaǾnį köñilleriñiz ķorkudan ķarār tapsa ( ) 

bes namāznı bütün 

194.20   ħaķları birlen kāmil itüp oķuñız ( ) düristlikde namāz ( ) boldı 

( ) müǿminler 

194.21   üzerine ( ) vaķtları çiklenmiş bolġan farż ( ) kāfir 

ķavmni 

194.22   śoġış ķıluv üçün istevde żaǾįf bolmañız ( ) eger cerāħat rencitüvi 

birlen rencür  

194.23   bolsañız da ( ) çünki düristlikde kāfirlerde cerāħat rencitüvi 

birlen rencürler niteki 
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194.24   siz rencidür idiñiz ( ) daħı siz śoġış ķıluvıñız sebebli allahü 

teǾālādan kāfirler 

194.25   ümįd itmegen nerseni ümįd itersiz yaǾnį śoġışnıñ żararı müǿminler ŧāǿifesi birlen 

kāfirler ŧāǿifesi 

194.26   arasında ortaķ hem siz śoġış ķıluvıñız birlen islām dįnini üstün ķıluv hem ŝevābġa 

müsteħaķ boluv sebebli 

194.27   düşmānlarıñız ümįd itmegen nerseni allahü teǾālādan ümįd itesiz şulay bolġaç sizge 

bigrek śoġışķa 

194.28    śabr itüv tiyüş bu āyet bedr śaġırı śoġışında ingen ( ) daħı hemįşe 

boldı 

194.29   allahü teǾālā ( ) sizniñ Ǿamelleriñizni ve köñilleriñizde bolġan nerseni 

bilgüçi hem sizge ķoşķan 

 

I / 195 

 

195.1   ve ŧıyġan işinde ħikmet iyesi bir vaķtde benū žaferden ubeyrıķ oġlı ŧaǾme körşisi nuǾmān  

oġlı ķatādeniñ 

195.2   ön śavtına ķoyġan kölmegini oġurladı külmekniñ tişüginden ön saçılup bardı 

yehūdįlerden semįn 

195.3    oġlı  zeydniñ yurŧına kölmekni yaşirdi ŧaǾmeden kölmekni izlediler tapa almadılar 

ubeyrıķ oġlı  

195.4   ŧaǾme min almadım hem alġan ādemni bilmedim diyü yemįn itdi ŧaǾmeni yiberdiler 

önniñ izi boyınça izlediler 

195.5   önniñ izi semįn  oġlı  zeyd isimli yehūdį üyiniñ toġrısında bitken bes bu yehūdįni tutdılar 

min 

195.6   ŧaǾmeden aldım didi hem bu yehūdke ŧaǾmeniñ birgenligine yehūdįlerden köp ādemler 

şāhid boldılar benū žafer 

195.7   ķabįlesi eyide resūl allahġa baramız didiler hem resūl allahdan ŧaǾme üçün cidāl ķıluvnı 

śoradılar ve ala bizniñ 

195.8   ŧaǾme helāk bola ve rüsvay bola yehūdį Ǿaybsız ķala diyü resūl allah ŧaǾme yaķlavnı 

ķaśd ķıldı şol ħaķda allahü teǾālā 

195.9   źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey muħammed (Ǿahm) düristlikde 

biz siñe kitābnı 
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195.10   (ķurānnı) indürdük ( ) ħaķlıķ birlen ( ) ādemler arasında ħükm 

ķıluvıñ üçün 

195.11   ( ) allah (teǾālā) siñe körsetken (bildürgen) nerse birlen 

( ) ĥıyānet 

195.12   ķıluvçılar üçün ĥuśūmet ķıluvçı bolma yaǾnį benū žafer üçün yehūdį birlen cidāl ķılma 

( ) 

195.13   daħı yehūdįge  ķaśd ķılġan nerseñ üçün allahü teǾālāden yarlıķavnı iste ( ) 

düristlikde allahü teǾālā 

195.14   ( ) yarlıķamaķ istegen ādemni yarlıķavçı hem añar raħmet ķıluvçı boldı 

(  

195.15   ) daħı şunday ādemler ŧarafından cidāl ķılma ( ) ol ādemler 

özlerine özleri 

195.16   ĥıyānet ķılurlar yaǾnį ĥıyānet ķıluvlarınıñ żararı özlerine ķaytur mundan murād ŧaǾme 

hem anıñ 

195.17   paklavçı ādemleri ( ) düristlikde allah dost körmes ( ) köp 

ĥıyānet 

195.18   ķıluvçı ve köp günāh ķıluvçı bolġan kişini ŧaǾme köp ĥıyānet ve köp günāh ķılġan 

( ) 

195.19   oyalup ve ķorķup ādemlerden yaşirirler ( ) ve allahü teǾālāden 

yaşirmesler ( ) 

195.20   ħālbūkim ol allah (teǾālā) alar birlen birgedür yaǾnį alarnıñ yanındaġı ādem kibi 

ħāllerini bilgüçidür 

195.21   ( ) şol vaķtde kiç birlen yaşrin tedbįr ķılurlar ( ) allahü teǾālā rāżı 

bolmaġan nerseni 

195.22   ( ) sözden yaǾnį kiç birlen ŧaǾme semįn oġlı  zeyd yurŧına kölmekni yaşireym 

de anı 

195.23   oġrı dip bilsünler mini bilmesünler diyü tedbįr itdi hem orlamadım diyü yalġan yemįn 

itdi 
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195.24   ( ) daħı hemįşe boldı allahü teǾālā ( ) ol ŧaǾmelerniñ işlegen 

nerselerini ( ) 

195.25   bilüv yüzinden çulġap aluvçı yaǾnį kāmil bilüvçi ( ) āgāh olıñız siz ( ) ey 

anday ŧaǾme kavmi 

195.26   ( ) ŧaǾmelerden cidāl ķıldıñız ( ) dünyā tirükliginde yaǾnį 

dünyā tirükliginde öz ŧarafıñıznı 

195.27   yaķlap yehūdįge ĥuśūmet ķıldıñız ( ) bes ŧaǾme hem 

ķavmi ŧarafından 

195.28   ķıyāmet küninde Ǿaźāb birlen tutķanda allah (teǾālā)ge kim ĥuśūmet ķılur 

( ) 

195.29   yeise ŧaǾme hem ķavmi üzerine Ǿaźāb irişdükde alarġa kim vekįl bolur yaǾnį kim 

Ǿaźābden alarnı 

 

I / 196 

 

196.1   śaķlar yaǾnį hiç kim cidāl ķılışmas kim alardan Ǿaźābını śaķlay almas ( ) 

kimdür 

196.2   yavızlıķnı ķılsa ( ) yā ki özine cebr ķılsa ( ) munıñ śoñında 

allah (teǾālā)den 

196.3   yarlıķamaķ istese ( ) tapar allahü teǾālānı ( ) günāhlarnı yarlıķavçı 

hem raħmet ķıluvçı 

196.4   bu āyetde ŧaǾmeni hem ķavmini tevbe itüvge ķızduruv bola ( ) ve 

kimdür günāhını kesb ķılsa 

196.5   ( ) bes budur başķa tügildür ol kişi günāhnı öziniñ żararına kesb ķılur 

196.6   ( ) daħı hemįşe boldı allahü teǾālā ( ) her nerseni bilgüçi ve her işde 

ħikmet iyesi 

196.7   ( ) ve kimdür kiçkine günāhnı kesb ķılur ( ) yeise uluġ günāhını 

kesb 

196.8   ķılsa ( ) munıñ śoñında ol günāh birlen aŧar ol günāhdan bizgüçi kişini 
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196.9   niteki ŧaǾmeni özi ķılġan süraķa günāhsını yehūdįge aŧdı ( ) bes bu kişi 

196.10   bu işi sebebli taħķįķ kişige yalġannı taġuv günāhsını yükledi ( ) daħı öziniñ 

kesbi sebebli 

196.11   žāhir bolġan günāhnı yükledi ( ) ey muħammed (Ǿahm) eger 

de yehūdį ħaķında ķaśd 

196.12   ķılġan nerseñ ħaķında vaħy birlen bildürüv sebebli allah (teǾālā)nıñ siñe fażlı ve 

raħmeti bolmasa idi 

196.13   ( ) benū žaferden bir cemāǾat ķaśd ķılġan idi ( ) ħaķlıķ birlen 

ħükm itüvden 

196.14   sini azduruvġa ( ) benū žaferden ol cemāǾat azdurmaslar meger 

özlerini azdururlar 

196.15   çünki sin ħaķdan meyl itmediñ köñliñe tüşken nerse işniñ žāhirine ķarap ķına boldı 

hem azdururġa 

196.16   ŧırışuvlarınıñ günāhsı benū žaferlerniñ özlerinedür ( ) alar hiç nerse 

sine żarar ite 

196.17   almaslar ( ) daħı siniñ üzeriñe indürdi allahü teǾālā ( ) 

ķurānnı hem 

196.18   ķurānda bolġan ħükmlerni ( ) daħı vaħy birlen siñe bilmegen 

nerseleriñizni bildürdi 

196.19   ( ) daħı allahü teǾālānıñ siñ üzeriñe fażlı uluġ boldı (  

196.20   ) ādemlerniñ sır sözlerinden köpisinde izgülik yoķ ( ) 

meger izgülik yolġa 

196.21   śadaķa birüv birlen emr ķılġan ādemniñ sır sözinde gine izgülik bar ( ) yeise 

izgü iş 

196.22   birlen buyurġan ādemniñ sır sözinde gine izgülik bar ( ) yā ki 

ādemler arasını 

196.23tüzük ķıluv birlen buyurġan ādemniñ sır sözinde gine izgülik bar ( ) ve 

kimdür bu işler birlen 
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196.23   buyuruvnı ķılur ( ) allah teǾālānıñ rıżālıġını istev üçün ( ) bes 

tiz 

196.24   birürmiz ol buyuruvçı kişige ( ) uluġ ŝevābnı bu āyetde 

“ ” ħadįŝine 

196.25   işāret bar eger de bu üç türli iş birlen buyuruvçı ādemge uluġ ecr bolsa ķıluvçısına 

bigrekde 

196.26   köp ecr bolur ( ) ve kimdür resūlge ħilāflıķ ķılsa 

( ) 

196.27   ol kişige hidāyet ve ħaķlıķ žāhir bolġandan śoñ ( ) daħı 

müǿminler iyergen 

196.28   2) bu śadaķa lafžı (śadāķat) maǾnāsında bolup dostlıķ ile buyurġan kimse dimek boluv 

bik muvāfıķdur. ş. ĥ. 

 

I / 197 

 

197.1   yoldan başķaġa iyerse yaǾnį müǿminler Ǿamelinden yā ki iǾtiķādından başķa Ǿamelde yā 

ki başķa iǾtiķādda bolsa 

197.2   ( ) ol kişini süygen nersesini irkli ķılurmız (yaǾnį mürtedlik küfrlik 

azġunlıķġa) 

197.3   ( ) daħı ol kişini cehennemge kiritürmiz ( ) ol cehennem 

evrileçek orun boluv yüzinden 

197.4   ni Ǿaceb yavız boldı bu āyet delālet ķıladur icmāǾnıñ kitāb birlen senet kibi ĥüccet-i 

ķaŧǾıye boluvına çünki 

197.5     allahü teǾālā müǿminlerniñ Ǿamel yā ki iǾtikād yolından başķa bolġan yolına iyerüvni 

resūl allahġa ħilāflıķ ķıluv 

197.6   kibi ķılup her ikisini bir cezāda ortaķ itdi hem bu cezā her birisine bi’l-istiķlāl bola daħı 

bu āyet delālet 

197.7   ķıladur icmāǾġa ħilāflıķ ķıluvnıñ ħarām boluvına çünki allahü teǾālā resūl allahġa 

muĥālefet ķıluvġa hem müǿminler 

197.8   yolından başķa yolġa iyerüvge ķaŧı vaǾįdni müteretteb itdi bu muĥālefetniñ ħarām boluvı 

elbette her birisine 
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197.9   bolurġa kirek çünki faķaŧ birisine gine bolurġa yaramay çünki ĥamr içüv hem ikmek 

aşav ĥaddini mūcib bola 

197.10   dimek dürist tügil hem mecmūǾage yaramay çünki resūl allahġa ħilāflıķ ķıluv ħarām 

kirek ol muĥālefetge başķa 

197.11   nerse ķoşulsun ve kirek ķoşulmasun bes resūl allahġa muĥālefetde hem müǿminler 

iyergen yolġa muĥālefetde her 

197.12   birisi ħarām bola müǿminler iyergen yoldan başķaġa iyerüv ħarām bolsa müǿminler 

yolına iyerüv vācib bola 

197.13   ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) özine şirket ķılınmış boluvnı 

yarlıķamas (  

197.14   ) ve şirkden başķa bolġan günāhnı yarlıķar ( ) tilegen kişi sengen 

* bu āyetniñ 

197.15   nuzūline sebeb bir vaķtde bir ķart resūl allahġa kilüp eytdi ey allahnıñ resūli min 

günāhlarġa çomġan 

197.16   ķartmun  likin min allahü teǾālānı tanuġan zamāndan birli hiç şirk ķılġanım yoķ daħı 

min allahü teǾālāge 

197.17   įmān kitürdim allahü teǾālādan başķa hiç kimni dost ve ħoca tutmadım allahü teǾālāge 

baŧırçılıķ ķılup 

197.18   günāh ķılmadım ve hiçbir vaķt ķaçup allahü teǾālānı Ǿaźāb ķıluvdan Ǿāciz ķılamın diyü 

oylamadım min ħāżir 

197.19   ķılġan işlerime ökündim ve tevbe ķıldım minim allahü teǾālā ħużūrında ħālim niçük 

bolur didi ( ) 

197.20   ve kimdür allahġa şirk ķılsa ( ) bes taħķįķ ol kişi ħaķlıķdan yıraķ 

bolġan azuv 

197.21   birlen azdı ( ) müşrikler allahü teǾālādan başķaġa Ǿibādet ķılmaslar 

( ) meger muǿniŝ 

197.22   bolġan śanemlerge gineǾibādet ķılurlar yaǾnį “ ” kibilerge bularnıñ 

muǿniŝ boluvları ismleri 

197.23   iǾtibārı birlen ( ) daħı müşrikler Ǿibādet ķılmaslar ( ) 

meger allahü teǾālānıñ 

197.24   ŧāǾatinden çıķġan şeyŧānġa ( ) laǾnet ķıldı ol şeyŧānġa allahü teǾālā yaǾnį 

raħmetinden yıraķ ķıldı 
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197.25   ( ) daħı şeyŧān eytdi elbette min siniñ ķollarıñdan tutarmun 

( ) 

197.26   maķtūǾ bolġan ülüşni yaǾnį özime çiklenüp birilgen ülüşni ( ) daħı elbette 

ķollaruñnı 

197.27   ħaķķ yoldan azdururmın ( ) daħı ķollaruña bāŧıl bolġan maķsūdlarnı ümįd 

itdürürmün daħı 

197.28   köñillerine bāŧıl bolġan ümįdlerni taşlarmun ķıyāmet hem Ǿaźāblarnıñ bolmavı kibilerni 

( ) 

 

I / 198 

 

198.1   daħı ķullarıña bāŧıl bolġan işler birlen buyururmın ( ) bes ķullarıñ 

dört ayaķlı 

198.2   ħayvānlarnıñ ķulaķlarını kiserler yaǾnį allahü teǾālā ħelāl itken nerselerni ħarām ķıluv 

üçün yehūdler 

198.3   baǾżısı ħayvānlarnıñ ķulaķlarnı yarġanlar ( ) daħı ķullarıña bāŧıl işler birlen 

buyururmın 

198.4   ( ) bes allahü teǾālā ħalķın özgertürler yaǾnį allahü teǾālā ħulķ ķılġan 

śūretinden baǾżı 

198.5   ħayvānlarnı özgertürler yaǾnį baǾżısınıñ közini çıġarurlar ķollarnı peçterürler bularnıñ 

beyānı öz 

198.6   orunlarında inşāǿallah kilür ( ) ve kimdür şeyŧānnı boy śunulmış 

itüp 

198.7   tutar ( ) allahü teǾālāge başķadan yaǾnį allahü teǾālānı boy śunılmış tutuvdan 

başķa (  

198.8   ) bes taħķįķ ol kişi žāhir żarar itüv birlen żarar itdi çünki bu kişi cennetde 

bolġan ornını 

198.9   cehennemde bolġan orun birlen almaşduruvı sebebli sermāyesini żāǿiǾ ķıldı 

( ) şeyŧān 
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198.10   ādemlerge özi vefā ķıla almay turġan nerse birlen vaǾde ķılur daħı irişüv mümkin 

bolmaġan nerselerni 

198.11   ümįd ķıldurur ( ) ādemlerge şeyŧān vaǾde ķılmas ( ) meger 

bāŧılnı gine vaǾde 

198.12   ķılur yaǾnį żararlı nersede fāǿide ižhār ķılur bu vaǾdesi köñillerge bāŧıl ĥāŧıralarnı śaluv 

birlen bolur 

198.13   yā ki öziniñ dostlarınıñ tilleri birlen bolur ( ) bu śıfatda bolġan 

ādemler 

198.14   alarnıñ baraçaķ orunları cehennemdür ( ) daħı ol śıfatda bolġan 

ādemler 

198.15   cehennemden ķutula turġan ve ķaça turġan orun tapmaslar ( ) ve şunday 

ādemler įmān 

198.16   kitürdiler ( ) daħı izgü işler ķıldılar ( ) ol ādemlerni 

şunday 

198.17   ucmāħlarġa tiz kiritürmiz ( ) ol ucmāħlar astından yılġalar aġar 

(  

198.18   ) ol ucmāħlarda meñgü ķalġanları ħālde ( ) allahü teǾālāge įmān 

kitürüp de izgü 

198.19   Ǿamel ķılġan kişilerge ucmāħ birlen vaǾde ķıldı hem vaǾdesini ĥaķlamaķ birlen ĥaķladı 

(  

198.20   ) ve kimdür söz yüzinden allahü teǾālādan rastraķ yaǾnį hiç kim yoķdur ehli 

birisi birisine 

198.21   maķtanışdılar ehl-i kitāb eytdi bizniñ peyġamberimiz sizniñ peyġamberiñizden ilk hem 

bizniñ kitābımız sizniñ 

198.22   kitābıñızdan ilk bes biz sizge ķaraġanda allahü teǾālāge yaķınraķ biz diyü müǿminler 

eytdiler sizge ķaraġanda 

198.23   biz allahü teǾālāge yaķınraķmız çünki peyġamberimiz peyġamberlerniñ in śoñġısı hem 

bizniñ ķurānımız özinden 

198.24   ilk bolġan kitāblarġa ħākim diyü allahü teǾālā şol ħaķda źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) 
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198.25   ey müselmānlar allahü teǾālānıñ vaǾde ķılġan ŝevābına irişüv sizniñ ümįd itken 

nerseleriñiz birlen tügil (  

198.26   ) daħı ehl-i kitābnıñ ümįd itken nerseleri birlen de tügil belki allahü 

teǾālā vaǾde ķılġan 

198.27   ŝevābķa irişüv įmān hem izgü Ǿamel birlen ( ) kimdür yavızlıķnı ķılur 

( ) ol 

198.28   yavızlıķ birlen cezālanmış bolur kirek dünyāda ve kirek āħiretde bolsun bu āyet ingeç 

ebū bekr el-sıddīķ 

198.29   ey allahnıñ resūli bu cezālanuvdan kim ķutulur didi resūl allah eytdi ey ebū bekr sin 

dünyāda ķayġırmaysun mı 

 

I / 199 

 

199.1   avırmaysun mı ve sine aġırlıķlar irişmey mü diyü ebū bekr el-śıddīķ belį bular hemmesi 

de bar didi resūl allah 

199.2   eytdi dünyāda bolġan cezāsı şol didi ( ) daħı ol kişi özi üçün tapmas 

( ) 

199.3    allahü teǾālādan başķadan ( ) özine śaķlay turġan velįni ( ) daħı özinden 

cezānı yiberüvde 

199.4   yardemçini ( ) ve kimdür izgü işlerden ķılur ( ) irden yā 

ki 

199.5   ĥatundan ( ) ħālbūkim ol kişi müǿmin idi yaǾnį müǿmin boluv şarŧı birlen 

( ) bes 

199.6   izgü işler ķılup da müǿmin bolġan ādemler ( ) ucmaħķa kirürler 

( ) daħı ĥurma 

199.7   tişinde bolġan yarıķ ķadarı da (murād az  ġına da) ŝevāblarnı kimitüv birlen žulm 

ķılınmaslar (  

199.8   ) ve kimdür dįn yüzinden körkemrek ( ) yüzini allahü teǾālāge 

tapşırġan 
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199.9   kişiden yaǾnį nefsini allahü teǾālāge ĥāliś ķılup başķanı ( ) diyü bilmegen kişiden 

yaǾnį bu kişiden 

199.10   dįnde hiç körkem kişi yoķdur ( ) daħı ol kişi izgü işler ķıluvçıdur 

( ) 

199.11   daħı ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām) milletine iyerdi ol kişi ( ) ol ibrāhįm bāŧıl dįnlerden 

ħaķķ dįnge 

199.12   avışķan ħālde ( ) daħı allahü teǾālā ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām)nı 

özine dost tutdı 

199.13   ( ) daħı maĥlūķ boluv ve memlūk boluv yüzinden allahü teǾālā üçündür 

( ) köklerde 

199.14   ve yirlerde bolġan nerseler ( ) daħı allahü teǾālā hemįşe boldı ( ) her bir 

nerseni ( ) 

199.15   Ǿilmi ve ķudreti birlen çulġap aluvçı Ǿayyine(?) bin ĥuśayn bir vaķtde resūl allahġa 

kilüp ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām)  

199.16   sin meyyitniñ ķızına terekeden mālnıñ yarŧısını hem ķız ķardeşine yarŧısını biresün ve 

ħālāniki biz śoġışķa çıġa 

199.17   turġan ādemlerge gine mįrāŝ biredür idük diyü resūl allah allahü teǾālā miñe şol ŧarįķ 

birlen emr ķıldı 

199.18   didi şol ħaķda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

199.19   ĥatunlarnıñ mįrāŝı ħaķında sinden fetvā śorarlar ( ) ey muħammed 

(Ǿaleyhi’s-selām) śoravçılarġa 

199.20   cevābın eyt ĥatunlar mįrāŝı ħaķında allahü teǾālā sizge fetvā biredür 

( ) 

199.21   daħı ķurānda sizniñ üzeriñizge oķulmış bolġan nerse fetvā biredür 

( ) şunday 

199.22   yetįme ĥatunlar ħaķında ( ) siz ol ĥatunlarġa birmessiz alar üçün 

farż ķılınġan 
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199.23   nerseni yaǾnį mįrāŝnı ( ) daħı ol yetįme ĥatunlarnıñ nikāĥlarına 

ķızıġasız 

199.24   yaǾnį ĥatun itüp aluvġa çünki yetįmelerniñ velįleri yetįmeler körkem bolġanda nikāĥ 

itüp aluvġa 

199.25   ķızıķġanlar ( ) daħı balalardan żaǾįf ve kiçük bolġanlarında 

oķulmış nerse 

199.26   fetvā birür çünki Ǿarablar ĥatunlarġa mįrāŝ birmedükleri kibi kiçkine balalarġa da mįrāŝ 

birmegenler (  

199.27   ) daħı yetįmler üçün Ǿadllik birlen turmaķlıġıñız ħaķında oķulġan 

nerse fetvā birür 

199.28   ( ) ve şol nersege izgülikden siz anı ķılursız ( ) bes düristlikde 

allahü teǾālā 

 

I / 200 

 

200.1   ( ) ol nerseni bilgüçi boldı bir iki ĥatunlı ir bir ĥatunnı ŧalāķ ķıluvnı tiledi 

200.2   ĥatun maǾişet tarlıġı üçün balalar terbiyesiniñ aġırlıġı üçün irinden ayrıluvġa rāżı 

bolmadı 

200.3   hem irine eytdi mini ayurma öz nöbetimni ikinçi ĥatunıña hiba ķıldım diyü şol ĥuśūśda 

allahü teǾālā 

200.4   źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ve eger bir ĥatun irinden ķorķsa 

(  

200.5   ) iriniñ bu ĥatun birlen śoħbetden tekebbürlenüvinden yeise bu ĥatun birlen 

olŧuruşuvdan 

200.6   ve söyleşüvden yüz döndürüvinden ( ) bes bu ir birlen ĥatun üzerine günāh 

ve żarar yoķdur (  

200.7   ) ir birlen ĥatunnıñ özleriniñ aralarını śulħ ķıluv birlen tüzük ķıluvda 

meŝelā irniñ 

200.8   bir ĥatunnı ayurmavı hem ĥatunnın öz nöbetini kündeşine hibe ķıluvı üzerine ( ) 

ve śulħ 
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200.9   ķıluv izgüdür ( ) nefslerge artuķ saranlıķnı ħażır ķılındı bes ĥatunnıñ 

iriniñ  

200.10   özinden yüz döndürüvi birlen hem öziniñ ħaķında kimçilik ķıluvı birlen nefsi 

comartlanmas 

200.11   oşandaķ irniñ de ĥatunnı yaraŧmaġan śūretde ĥatunnı ĥatun itüp tutuv birlen hem 

ĥatunnıñ 

200.12   ħaķķını ötev birlen nefsi comarŧlanmas ( ) ve eger siz irler ĥatunlar 

birlen śoħbet 

200.13   ķıluvda izgülik ķılsañız hem ĥatunlardan yüz döndürüvde allahdan ķorķsañız 

( ) bes 

200.14   düristlikde allahü teǾālā hemįşe boldı ( ) siz ķılġan nerseni ŧışını ve 

içini bilgüçi 

200.15   ( ) ey köp ĥatunlar iyesi ĥatunlarıñız arasını allahü teǾālā 

200.16   ķoşķan revişçe Ǿadllevge küçiñiz yitmes ( ) ve egerçe ĥatunlarıñız arasını 

tigiz tutuvġa 

200.17   ŧırışsañız da ( ) bes ĥatunlarıñızdan birisine bütün avışuv birlen 

avışmañız yaǾnį köñil 

200.18   meylinde tigizli almasañız fiǾl meylinde tigizleñiz köñil meylinden muĥabbet-i cimāǾ 

murād meyl-i fiǾlden nafaķa kisve 

200.19   sikkene bitütüt murād ( ) bes eger köñil birlen de fiǾl birlen de meyl 

ķılsañız ĥatunlarıñıznıñ 

200.20   birisine bes ol köñil birlen de fiǾl birlen de yüz döndürgen ĥatunıñıznı beylenmiş nerse 

kibi itüp 

200.21   ķaldurursız yaǾnį ni iri yoķ ve ni muŧlaķa tügil yaǾnį bu irinden fāǿide körmey ikinçi 

irge bara almay 

200.22  bes bu āyetden bilindi mümkin ķadar ĥatunlar arasında Ǿadllik vācib boluvçılık hem 

resūl ekrem bir kişiniñ 

200.23   iki ĥatunı bolup birisine artuķ meyl itse ķıyāmet küninde allahü teǾālā ĥużūrına bir 

yaġına avışup çalış 

200.24   bolup barur didi ( ) ve eger ĥatunlarıñız ħaķında bozuķ işleriñizni 

tüzetseñiz 
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200.25   ve kileçek zamānda bu bozuķ işlerni ķıluvda allahü teǾālādan ķorķsañız ( ) 

bes düristlikde allahü teǾālā 

200.26   hemįşe boldı ( ) ötkendegi günāhlarıñıznı yarlıķavçı hem raħmet ķıluvçı 

( ) 

200.27   ve eger ir birlen ĥatun ayruluşsalar yaǾnį aralarında ŧalāķ vāķǾı bolsa 

( ) ir 

200.28   birlen ĥatundan her birisini allahü teǾālā öziniñ baylıġından ve rızķından ve 

ķudretinden muñsız ķılur ( ) 

200.29   daħı allahü teǾālā hemįşe boldı ( ) rızķı kiñ ve ħikmet iyesi ( ) daħı 

maħlūķ ve memlūk 

 

I / 201 

 

201.1   boluv yüzinden allahü teǾālā üçündür ( ) köklerde ve yirlerde 

bolġan nerseler 

201.2   ( ) ve taħķįķ şunday ādemlerge buyurduķ ( ) ol ādemlerge 

kitāb birildi 

201.3   ( ) sizden burun yaǾnį yehūdįlerge ve nesārālarġa ( ) daħı sizge 

buyurdı (  

201.4   ) ħilāflıķ ķıluvda allahü teǾālādan ķorķıñız diyü ( ) ve eger min 

buyurġan nerseni inkār 

201.5   ķılsañız ( ) bes düristlikde allahü teǾālā üçündür ( ) 

köklerde 

201.6   ve yirlerde bolġan nerseler bes siz allahü teǾālā ķoşķan nerseni inkār ķıluvıñız birlen hiç 

nerse allahü teǾālāge 

201.7   żarar ķıla almaysız niteki şükrāne ķıluvıñız birlen fāǿide ķılmay idiñiz ( ) daħı 

allah (teǾālā) hemįşe 

201.8   boldı ( ) ħalķdan muñsız vaħd-i źātında maķtalmış ( ) 

daħı  
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201.9   allahü teǾālā üçündür köklerde ve yirlerde bolġan nerseler ( ) işlerni 

tapşırılmış boluv 

201.10   yüzinden allahü teǾālā kifāye ķılur ( ) ey anday ādemler eger 

allahü teǾālā 

201.11   tilese sizni yiberür de ( ) daħı ikinçi ķavmini kitürür ( ) daħı allahü 

teǾālā boldı 

201.12   ( ) oşbu bar ķıluvġa da ve yoķ ķıluvġa da ( ) küçi yitküçi 

( ) 

201.13   bir kişi dünyā ŝevābını tilese meŝelā cihād ķılup ġanįmet mālnı tilev kibi 

( ) 

201.14   bes allahü teǾālā ķaşında dünyā hem āħiret ŝevābı bardur ( ) daħı allahü teǾālā 

boldı ( ) 

201.15   sözlerni işitüvçi ve işlerni körgüçi ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler 

201.16   ( ) Ǿadllik birlen turġuçılar bolıñız yaǾnį Ǿadāletni turġızuvda ŧırışuvçı 

bolıñız 

201.17   ve žulm ķılmañız ( ) ħaķlıķ birlen allahü teǾālā üçün güvāhlıķ birüvçi 

bolġanıñız ħālde (  

201.18   ) gerçi ol güvāhlıķ birüviñiz öz żararıñızġa bolsa da ( ) yeise ata ve 

anañız żararına 

201.19   bolsa da ( ) daħı yaķın ķardeşleriñiz żararına bolsa da ( ) eger 

żararına güvāhlıķ 

201.20   birilmiş kişi bay bolsa ( ) yeise faķįr bolsa ( ) bes allahü teǾālāge 

bay birlen 

201.21   faķįrge ķaravda ve raħmet ķıluvda yaķınraķdur yaǾnį bay żararına güvāhlıķ birürge 

tiyüş bolġanda baynıñ 

201.22   rıżālıġını istev üçün güvāhlıķ birüvden ŧıyılmañız ve faķįr żararına güvāhlıķ birürge 

tiyüş bolġanda 

201.23   faķįrge şefķat üçün güvāhlıķ birüvden ŧıyılmañız * bu āyetniñ nuzūline sebeb bir 

vaķtde enśārdan bir ir 
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201.24   resūl allahġa ey resūl allah minim atamnıñ bir kişige bireçegi bar min atamnıñ żararına 

şāhidmün  likin 

201.25   atamnıñ faķįrligine köre şefķat üçün şehādetni ižhār ķıluvdan ķorķamun didi resūl allah 

eytdi 

201.26   allahü teǾālā baylıķ ve faķįrlik üçün güvāhlıķnı ķoyuvdan menǾ ķıldı kirek ol güvāhlıķ 

öziñizniñ ve kirek 

201.27   ata ve anañıznıñ ve kirek yaķın ķardeşleriñiznin żararına bolsun öz żararına 

güvāhlıķdan özine iķrār 

201.28   murād bu āyet delālet ķıladur iķrār mesǿelesiniñ meşrūǾ boluvına hem ata ve ananıñ 

żararına iķrārnıñ 

201.29   dürist boluvına amā bu kişilerniñ fāǿidelerine iķrār dürist tügil daħı bu āyet şehādetde 

Ǿadāletniñ 

 

I / 202 

 

202.1   vācib boluvına delālet ķıla ( ) bes nefs arzusına iyermeñiz ( ) 

202.2   ħaķdan avışmaķlıķıñız üçün ( ) ve eger ħaķlıķġa şāhid boluvdan tilleriñizni 

döndürseñiz 

202.3   ( ) yeise güvāhlıķnı ötevden yüzleriñizni döndürseñiz ( ) bes 

düristlikde 

202.4   allahü teǾālā boldı ( ) siznin ķılġan Ǿameliñizni žāhirini ve bāŧınını bilür  

boldı 

202.5   ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) allahü teǾālāge 

hem resūline 

202.6   įmān kitüriñiz ( ) daħı allahü teǾālānıñ resūline indürgen 

kitābına įmān 

202.7   kitüriñiz ( ) daħı mundan ilk allahü teǾālā indürgen kitābķa 

įmān kitüriñiz 

202.8   yaǾnį şol įmānıñızda dāǿim ve ŝābit bolıñız yā ki tiliñiz birlen įmān kitürgen kibi 

köñliñiz birlen de įmān 

202.9   kitüriñiz yā ki her bir kitābnı ve her bir resūlni Ǿāmm ķılġan įmān birlen įmān kitüriñiz 

maǾnāsında evvelgi 
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202.10   kitābdan kurān ikinçisinden cins kitāb murād bu āyetde ħitāb müselmānlarġa yā ki 

münāfıķlarġa yā ki ehl-i 

202.11   kitābnıñ įmān kitürgenlerine üçünçi iħtimālni resūl allahdan rivāyet ķılınġan nerse 

ķuvvetlendüredür çünki 

202.12   resūl allahdan rivāyet ķılına selām  oġlı  ħażret-i Ǿabdu’llah hem yoldaşları resūl 

allahġa eytdiler biz siñe 

202.13   hem siniñ ķurānıña hem mūsāġa hem anıñ tevrātına daħı Ǿüzeyr (Ǿaleyhi’s-selām)ge 

įmān kitüremiz başķaların inkār 

202.14   itemiz diyü ( ) ve kimdür allahü teǾālāge küfr hem anıñ 

feriştelerini inkār ķılsa (  

202.15   ) daħı allahü teǾālānıñ kitāblarına hem allahü teǾālānıñ resūllerine 

daħı āħiret künine 

202.16   inkār ķılsa ( ) bes taħķįķ ol kişi ħaķdan yıraķ bolġan azuv birlen azdı 

(  

202.17   ) düristlikde şunday ādemler įmān kitürdiler yaǾnį yehūdler evvel mūsā 

Ǿaleyhi’s-selāmġa įmān kitürdiler 

202.18   ( ) munıñ śunında buzavġa Ǿibādet ķılġan vaķtlerinde kāfir boldılar 

( ) munıñ śunında 

202.19   yine mūsā Ǿaleyhi’s-selāmge mūsā Ǿaleyhi’s-selām mįķātdan ķaytķannıñ śoñında įmān 

kitürdiler ( ) munıñ 

202.20   śoñında Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selāmnı inkār ķıldılar ( ) munıñ śoñında 

muħammed Ǿaleyhi’s-selāmnı inkār 

202.21   ķıluvları sebebli küfrni artdurdılar hem şol küfrlerinde tevbe itmeyinçe devām itdiler 

( ) allahü teǾālā 

202.22   tilevçi bolmadı ( ) anday ādemlerni yarlıķavnı ( ) daħı tilevçi bolmadı 

( ) anday  

202.23   ādemlerni ħaķķ yolġa köndirüvni çünki munday ādemlerniñ köñilleri küfr birlen 

örtülgeni üçün ve közleri ħaķnı 
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202.24   körüvden śoķır bolġanlıķı üçün küfrden tevbe itüp įmān üzerinde ŝābit boluvları yıraķ 

( ) 

202.25   ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām münāfıķlarġa süyünç ĥaber bir ( ) 

bunıñ birlen ĥaber bir ki düristlikde 

202.26   münāfıķlar üçün rencitküçi Ǿaźāb bardur ( ) şunday ādemler 

( ) kāfirlerni 

202.27   dostlar tutarlar ( ) müǿminlerni dost tutuvdan başķa 

( ) eya kāfirler 

202.28   ķaşında uluġlıķnı isterler mi yaǾnį istemesünler alar ķaşında uluġlıķ tapa almaslar 

( ) 

 

I / 203 

 

203.1   bes düristlikde uluġlıķ barçası da allahü teǾālā üçündür bes allahü teǾālā ĥürmetli ķılġan 

kişi gine 

203.2   uluġ ve ħürmetli bolur ( ) ve taħķįķ sizniñ üzeriñizge indürdi ( ) 

ķurānda 

203.3   ( ) düristlikde siz her ķayçan allah (teǾālā)nıñ āyetlerini işitseñiz 

(  

203.4   ) ol āyetlerni inkār ķılınmış bolġan ħālde daħı ol āyetlerni ĥorlanmış bolġan 

ħālde 

203.5   işitseñiz ( ) bes bu ķurān āyetlerni inkār itüvçiler ve ĥorlavçılar birlen 

birge olŧurmañız 

203.6   ( ) inkār birlen ĥorlavdan başķa sözge çomġanlarına ķadar 

(  

203.7   ) düristlikde siz ķurān āyetlerni inkār itüvçi ve ĥorlavçı ādemler birlen birge 

olŧurġanıñız vaķtde 

203.8   günāhda inkār itüvçi ve ĥorlavçılar kibisiz çünki siz bulardan yüz döndürüvge ķādirsiz 

yā ki küfrde 
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203.9   alar işini śorap körüp ve rāżı bolup olŧursañız bu āyetde günāhġa rāżı boluvnıñ günāh 

boluvına 

203.10   ve küfrge rāżı boluvnıñ küfr boluvına işāret hem delālet bar ( ) düristlikde allahü 

teǾālā (  

203.11   ) münāfıķlarnı hem kāfirlerni cıyġuçıdur ( ) cehennemde ( ) 

barçasında (  

203.12   ) münāfıķlar şunday ādemlerdür sizge bir nerseniñ tüşüvini köterler 

(  

203.13   ) bes eger sizniñ üçün allahü teǾālādan yardem bolsa yaǾnį śoġışda ġālib bolup 

ġanįmet malı 

203.14   alsañız ( ) münāfıķlar eytürler eyā biz siznin birlen birge 

bolmaduķ mı bes bizge de 

203.15   ġanįmet mālından ülüş biriñiz diyü ( ) ve eger śoġışdan kāfirler 

üçün ülüş 

203.16   bolsa yaǾnį kāfirler ġālib bolsalar ( ) münāfıķlar kāfirlerge 

eytürler eyā biz 

203.17   sizniñ üzeriñizge ġālib bolmaduķ mı yaǾnį sizniñ birlen śoġış ķılurġa ķudretimiz bola 

turup sizni 

203.18   ķaldurduķ diyü ( ) daħı sizni müǿminlerden ŧıymaduķ mı yaǾnį 

müǿminlerniñ sizge ġālib 

203.19   boluvlarından nifāķ ve ĥįle sebebli ŧıyduķ ( ) bes allahü teǾālā 

ķıyāmet küninde sizniñ 

203.20   arañızda ħükm ķılur ( ) daħı elbette ķılmas allahü teǾālā dünyāda 

( ) kāfirler üçün 

203.21   ( ) müǿminler üzerine ( ) yol yaǾnį muĥabbet eger bu ŧarįķ maǾnā 

birsek bu āyetde kāfirniñ 

203.22   müselmān üzerine güvāhlıġınıñ dürist bolmavı biline çünki kāfirniñ müǿminge 

şehādetinde kāfirniñ müǿminge 
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203.23   velāyeti bola daħı bu āyet kāfirniñ müǿminniñ nikāĥına velį bolurġa yaramavına hem 

kāfirniñ müǿminden mįrāŝ 

203.24   almavına delālet ķıla oşandaķ müslimde kāfirden mįrāŝ almavġa delālet ķıla 

( ) 

203.25   düristlikde münāfıķlar allahü teǾālānı aldarlar yaǾnį özlerinden ħarbįlik cezāsını 

yiberüv üçün bāŧınlarında 

203.26   bolġan nerseniñ žāhirlerinde ĥelāķın bildürürler ( ) ħālbūkim allahü teǾālā 

münāfıķlarnıñ aldavları 

203.27   üzerine cezāǿ birüvçidür bes allahü teǾālā münāfıķlarnıñ nifāķlarını öziniñ 

peyġamberine vaħy birlen bildürüp 

203.28   münāfıķlarnı rüsvāy ķılur ( ) ve her ķayçan münāfıķlar namāz 

oķurġa tursalar (  

203.29   ) yalķav ve aġır ŧabįǾatli bolġanları ħālde tururlar ( ) ādemlerge 

riyāǿ ķılurlar 

 

I / 204 

 

204.1   müǿminler dip bilsünler üçün ( ) daħı allahü teǾālānı źikr ķılmaslar 

( ) meger 

204.2   az  ġına źikr ķılurlar yaǾnį kişi aldında  ġına ( ) įmān birlen küfr 

arasında tereddüdde 

204.3   ve ħayrānda bolġanları ħālde riyāǿ ķılurlar ( ) müǿminlerge de mensūb 

bolmaslar ol vaķtde müǿmin 

204.4   bolurlar idi ( ) daħı kāfirlerge de mensūb bolmaslar ol vaķtde kāfir bolurlar 

idi 

204.5   ( ) ve kimdür ol kişini allahü teǾālā azdursa ( ) bes ol kişini 

ħaķlıķġa 

204.6   köndürüvge yol tapmassın ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler 

(  
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204.7   ) kāfirlerni dostlar tutmañız ( ) müǿminlerni dost 

tutuvdan başķa 

204.8   çünki bu iş münāfıķlar işidür ( ) allahü teǾālānı ķıluvnı tileysiz mi 

( ) 

204.9   sizniñ üzeriñizge yaǾnį nifāķıñızġa ( ) žāhir bolġan hüccet çünki kāfirlerni 

dost tutuv 

204.10   nifāķġa delālet ķıla ( ) düristlikde münāfıķlar töpengi 

ķaŧdadur ( )  

204.11   oŧdan ( ) daħı münāfıķlar üçün tapmassañ sin ( ) Ǿaźābdan ŧıyuvda 

yardemçini 

204.12   ( ) meger şunday münāfıķlar oŧdan töpengi ķaŧında bolmas alar 

nifāķlarından tevbe ķıldılar 

204.13   ( ) daħı nifāķ ħālinde bozġan ħāllerini tözetdiler ( ) daħı allahü 

teǾālānıñ dįnine 

204.14   ŧutundılar ( ) daħı dįnlerini allahü teǾālā üçün śāf ķıldılar yaǾnį 

Ǿibādetlerinden allahü 

204.15   teǾālānıñ rıżālıġını  ġına isterler ( ) bes münāfıķlardan bu śıfatda 

bolġanlar müǿminler 

204.16   birlen birgedir ( ) ve tiz allah (teǾālā) müǿminlerge birür 

( ) uluġ ŝevābnı 

204.17   ( ) sizni Ǿaźāb ķıluv birlen ni ķılur allahü teǾālā yaǾnį sizni 

Ǿaźāb ķıluvda allahü teǾālāge 

204.18   ni fāǿide bar Ǿaźāb ķılmavda ni żarar bar ( ) eger allahü teǾālānıñ 

niǾmetlerine şükr ķılsañız daħı 

204.19   allahü teǾālāge įmān kitürseñiz ( ) daħı boldı allahü teǾālā ( ) 

bendelerniñ az Ǿamelleri beraberinde 

204.20   köp ŝevāb birüvçi boldı hem bendelerniñ şükr birlen įmān ħaķlarnı bilüvçi boldı bişinçi 

cüzǿ tamām altınçı 
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204.21   cüzǿ başı ( ) allahü teǾālā yavızlıķ birlen ķıçķuruvnı süymes 

( ) sözden 

204.22   bolġan yavızlıķ birlen ( ) meger cebr ķılınmış kişiniñ cebr ķıluvçıġa yavız 

duǾā birlen ķıçķuruvnı 

204.23   süyer yaǾnį cebr ķıluvçınıñ cebrinden ĥaber birgende ķıçķuruvını * bu āyetniñ nuzūli 

żiyāfet ħaķında bir ķavmge 

204.24   bir ķonaķ kilse ol ķonaķnı körkem żiyāfet ķılmaslar bu ķonaķ mažlūm bola muñar 

şikāyet ķıluv dürist 

204.25   ( ) daħı boldı allahü teǾālā ( ) žulm ķılınmış ādemniñ sözini işitüvçi 

ve žulm ķıluvçını 

204.26   bilüvçi ( ) eger izgülikni bildürseñiz ( ) yeise izgülikni bildürmey 

yaşirseñiz 

204.27   ( ) yā ki yavızlıķdan (žulmden) Ǿafv itseñiz ( ) bes düristlikde 

allahü teǾālā 

204.28   boldı ( ) günāhlarnı afv ķıluvçı hem öç aluvġa ve Ǿaźāb ķıluvġa küçi yitküçi 

( ) 

 

I / 205 

 

205.1   düristlikde şunday ādemler ( ) allahü teǾālānı hem resūllerini inkār 

ķılurlar (  

205.2   ) daħı įmānda ayuruvnı tilerler ( ) allahü teǾālā birlen resūlleri 

arasını yaǾnį allahü teǾālāge 

205.3   įmān kitüreler ve peyġamberlerni inkār iteler ( ) daħı eytürler 

peyġamberlerniñ baǾżısına 

205.4   įmān kitüremiz ( ) daħı peyġamberlerniñ baǾżısını inkār itemiz 

(  
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205.5   ) daħı įmān birlen küfr arasında yaśavnı tilerler ( ) orta yol ve ħālānki įmān 

birlen küfr 

205.6   arasında vāsıŧa yoķ bes allahü teǾālāge įmān peyġamberlerge įmāndan başķa tamām 

bolmay hem peyġamberlerniñ baǾżısına 

205.7   įmān küllisine įmāndan başķa tamām bolmay ( ) bu revişde 

ayurup įmān kitürüvçiler 

205.8   ħaķķ kāfirlerdür ve bu įmānġa iǾtibār yoķdur ( ) daħı kāfirler üçün 

ħażirledük biz (  

205.9     ) ĥorlaġuçı Ǿaźābnı ( ) daħı şunday ādemler ( ) allahü 

teǾālāge hem anıñ 

205.10   resūllerine įmān kitürdiler ( ) daħı įmānda allahü teǾālā hem 

peyġamberlerden hiç 

205.11   birisiniñ arasını ayurmadılar belki küllisine įmān kitürdiler ( ) bu revişçe įmān 

kitürgen ādemler 

205.12   ( ) bu revişçe įmān kitürgen ādemlerge allah (teǾālā) tiz ecrlerini 

birür (  

205.13   ) daħı allahü teǾālā müǿminlerniñ günāhlarnı yarlıķaġuçı boldı hem 

izgüliklerini artduruv 

205.14   sebebli raħmet ķıluvçı boldı. yehūdįlerniñ Ǿālimleri resūl allahġa mūsā Ǿaleyhi’s-selām 

tevrātnı bir yolı kitürgen 

205.15   kibi sinde ķurānnı bir yolı kitür eger rast peyġamber bolsañ didiler şol ħuśūśda allahü 

teǾālā źikr 

205.16   ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) kitāb 

ehli (yehūdįler) śorar 

205.17   sinden ( ) ehl-i kitāb üzerine siniñ indürüviñni ( ) kökden 

kitābnı 

205.18   yaǾnį ķurānnı bir yolı kökden kitürüvni eger sin öziñden yehūdlerniñ bu śoravlarnı 

uluġġa śaysañ 

205.19   ( ) bes taħķįķ ol yehūdįler mūsādan śoradılar ( ) sinden 

śoraġan 
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205.20   nerseden de uluġraķnı ħażret-i mūsādan śoravçı resūl allah zamānındaġı yehūdlerniñ 

ataları bolsa da  likin 

205.21   resūl allah zamānındaġı yehūdler atalarınıñ meźhebinde bolġanlıķları üçün śoravnı 

resūl allah zamānındaġı 

205.22   yehūdlerge isnād ķılındı ( ) bes yehūdler eytdiler ħażret-i mūsāġa ( ) 

bizge allah 

205.23   (teǾālā)nı āşikāre körset yaǾnį közimiz birlen köreyik didiler ( ) bes bu 

yehūdlerni 

205.24   kök ŧarafından kilgen bir oŧ tutdı yaǾnį helāk ķıldı ( ) yehūdlerniñ žulmi sebebli 

yaǾnį 

205.25   mümkin bolmaġan nerseni śoravları sebebli ( ) munıñ śoñında 

yehūdler buzavnı maǾbūd 

205.26   tutdılar ( ) yehūdlerge allahü teǾālānıñ birligine žāhir bolġan 

delįller kilgenniñ śoñında 

205.27   ( ) bes yehūdlerni bu uluġ günāhlarından Ǿafv ķılduķ Ǿaźāb ķılmaduķ 

(  

205.28   ) daħı mūsā (Ǿaleyhi’s-selām)ġa žāhir bolġan ħüccetni birdük ħaķķ peyġamber 

idigine delālet ķıla turġan (  

 

I / 206 

 

206.1   ) daħı ol yehūdlerniñ üstlerine ŧūr taġın köterdük ( ) özleriniñ 

Ǿahdleri 

206.2   sebebli yaǾnį yehūdler tevrātnı ķabūl itüvden baş tartķaç allahü teǾālā üstlerine ŧūr taġın 

köterdi tevrātnı 

206.3   ķabūl (yā tevrātnı yükletdi) maǾnāsında ķılmaġanda üstlerine tüşürüv birlen ķorķıtdı 

( ) daħı mūsā tiley 

206.4   üzerine yehūdlerge eytdük biz ( ) ķaryeniñ ķabķasına bügilgeniñiz 

ħālde kiriñiz ( ) 
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206.5   daħı yehūdlerge dāvud tiley üzerine eytdük biz ( ) şenbe kün balıķ tutuv 

sebebli 

206.6   ħelāl bolmaġan nersege ötmeñiz diyü ( ) daħı yehūdlerden şenbe 

kün balıķ 

206.7   tutmav üzerine aġır Ǿahd alduķ yaǾnį yehūdler ey allah söziñni işitdük ve ķabūl itdük 

didiler (  

206.8   ) bes yehūdlerniñ Ǿahdlerini yimirüvleri ve bozuvları sebebli 

( ) daħı 

206.9   allahü teǾālānıñ āyetlerini inkār itüvleri sebebli ( ) daħı ħaķdan 

başķa peyġamberlerni 

206.10   öltürüvleri sebebli ( ) daħı yehūdlerniñ resūl allahġa bizniñ 

köñillerimiz Ǿilm śavtları 

206.11   siniñ vaǾžıñnı śaķlay almay digen sözleri sebebli yaǾnį şol sebebler üçün yehūdlerge 

ķılurġa 

206.12   tiyüş bolġan işlerimizni ķılduķ ( ) yehūdlerniñ köñilleri Ǿilm śavtları 

tügil belki 

206.13   allahü teǾālā yehūdlerniñ köñilleri üzerine tabǾi ķıldı yaǾnį perdeledi ( ) 

küfrleri sebebli şunıñ 

206.14   üçün resūl allahnıñ vaǾžını işitmeyler ( ) bes yehūdleri įmān 

kitürmesler meger 

206.15   az  ġınası įmān kitürürler ( ) daħı Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selāmnı inkār ķıluvları 

sebebleri allahü teǾālā 

206.16   yehūdlerniñ köñillerine tabǾi ķıldı ( ) daħı ħażret-i meryemge eytüvleri 

sebebli köñillerine 

206.17   mührledi ( ) uluġ iftirānı yaǾnį ( ) zināġa nisbetni ( ) 

daħı eytüvleri 

206.18   sebebli allahü teǾālā köñillerine mührledi ( ) düristlikde 

biz meryem  oġlı  
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206.19   Ǿįsānı öltürdük ( ) allah (teǾālā)nıñ resūli bolġan Ǿįsānı ħażret-i Ǿįsānı allahnıñ 

206.20   resūli diyü eytüvleri ĥorlav üçün ( ) yehūdler Ǿįsānı öltürmediler de 

hem aśmadılar da 

206.21   ( )  likin yehūdler üçün öltürülmiş ve aśılmış kişini Ǿįsāġa oĥşatıldı 

yehūdlerden 

206.22   bir ķavm ħażret-i Ǿįsāni hem anası ħażret-i meryemni sökdiler ve ħaķāretlediler ħażret-i 

Ǿįsā hem anası 

206.23   ħażret-i meryem bu ķavmge yavız duǾāǿ ķıldılar allahü teǾālā bu ķavmniñ śūretlerini 

maymūn hem ħınzīr 

206.24   śūretine almaşdurdı bes yehūdler ħażret-i Ǿįsānı öltürüvge infāķ ķıldılar allahü teǾālā 

ħażret-i 

206.25   Ǿįsāġa kökge kötereçeginden yehūdlerniñ öltürmevlerinden ĥaber birdi şundan śoñ 

206.26   ħażret-i Ǿįsā śaħābelerine eytdi ķayuñız özine minim śūretimniñ taşlanmış boluvına 

hem min diyü yehūdler 

206.27   ŧarafından öltürülüp aśduruluvġa śoñra ucmaĥķa kirüvge rāżı bolur didi śaħābelerinden 

206.28   bir ir turup min rāżī bolamun didi bes allahü teǾālā bu irni ħażret-i Ǿįsā śūretinde 

 

                                                             

I / 207 

 

207.1   ķıldı bes yehūdler ħażret-i Ǿįsā dip bu irni öltürdiler hem aśdılar munda başķaça da 

rivāyetler bar 

207.2   ( ) daħı düristlikde şunday ādemler Ǿįsā ħaķında iĥtilāf ķıldılar 

( ) 

207.3   elbette anlar Ǿįsādan şikdedür çünki baǾżısı eytdi Ǿįsā yalġançı idi ħaķķ anı öltürdük ve 

baǾżısı 

207.4   eger bu öltürülgen ādem Ǿįsā bolsa yoldaşımız ķayda didiler baǾżıları bu öltürülgen 

ādemniñ yüzi 

207.5   Ǿįsā yüzi teni yoldaşımıznıñ teni didiler ħażret-i Ǿįsānıñ kökge aşuvını bilgenleri Ǿįsānıñ 

207.6   ādemlik (nāsūtiyyet) ciheti öltürüldi allahlıķ (ulūhiyyet) ciheti kökge aşdı didiler 

( ) 

207.7   Ǿįsā ħaķında iĥtilāf ķıluvçı ādemler üçün Ǿįsānıñ öltürülüvini bilüv yoķdur ( ) 

meger 
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207.8   gümānġa iyerüvdür ( ) Ǿįsānı şiksiz öltürmediler ( ) belki allahü 

teǾālā Ǿįsānı 

207.9   köterdi ( ) özi tilegen orunġa ( ) daħı allahü teǾālā boldı ( ) 

tilegen 

207.10   nersesinde ġālib ve Ǿįsā ħaķında tedbįr ķılġan nersesinde ħikmet iyesi ( ) 

daħı 

207.11   kitāb ehlinden yaǾnį yehūdler ve naśārālardan hiç kim yoķdur ( ) meger 

boldı ise (Ǿįsā Ǿaleyhi’s- 

207.12   selām)ge įmān kitürür ( ) şol kitābı kişi ölmesinden burun gerçi cān birgen 

ħālinde bolsa da 

207.13   yā ki Ǿįsā ölmesden burun ( ) daħı ķıyāmet küninde ( ) Ǿįsā 

ol 

207.14   ehl-i kitāb üzerine şāhid bolur yaǾnį yehūdlerniñ yalġanġa tutuvlarına naśārālarnıñ 

allahnıñ  oġlı  

207.15   diyüvlerine ( ) bes yehūd bolġan ādemlerden bolġan uluġ žulm 

sebebli (  

207.16   ) ol yehūdler üzerine ħarām ķılduķ biz ( ) yehūdlerge ħelāl 

ķılınġan ĥoş bolġan 

207.17   nerselerni ( ) daħı yehūdlerniñ allahü teǾālānıñ yolından yaǾnį 

dįninden ŧıyuvları 

207.18   sebebli ( ) köp ādemni ( ) daħı yehūdlerniñ ribā aşavları sebebli 

(  

207.19   ) ve taħķįķ ol yehūdler ribā aşavdan ŧıyılmış boldılar ( ) 

daħı 

207.20   ādemlerniñ māllarnı bāŧıllıķ (rüşvet) birlen aşavları sebebli ( ) daħı 

kāfirler üçün 

207.21   ħażirledük biz ( ) rencitküçi Ǿaźābnı yaǾnį yehūdlerniñ bu ķabāħatlikleri 

sebebli alarġa 
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207.22   ħelāl bolġan nerselerni ħarām ķılduķ hem alarġa rencitküçi Ǿaźābnı ħażirledük bu ħelāl 

bolġan nerselerden 

207.23   yehūdlerge ħarām ķılınġan nerselerni beyān enǾām sūresinde kilür 

( )  likin Ǿilmde 

207.24   ayaķları berkitilgen ādemler yaǾnį çın Ǿālimler ( ) ol yehūdlerden ( ) enśār 

ve muhācirlerden 

207.25   bolġan müǿminler ( ) siñe indürülgen nersege (ķurānġa) įmān 

kitürürler (  

207.26   ) daħı sinden burun indürülgen nersege yaǾnį semāvį kitāblarġa įmān 

kitürürler 

207.27   ( ) daħı namāz oķuvçılarġa yaǾnį peyġamberlerge įmān kitürürler 

( ) 

207.28   daħı zekevet birüvçiler ( ) daħı allahü teǾālāge hem āħiret 

künine įmān 

 

I / 208 

 

208.1   kitürüvçiler ( ) bu śıfatda bolġan ādemler ( ) bu śıfatda bolġan 

ādemlerge uluġ 

208.2   ŝevāb birürmiz ( ) düristlikde biz siñe ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

vaħy ķılduķ (  

208.3   ) niteki biz nūħ (Ǿaleyhi’s-selām)ge vaħy ķılġan idük ( ) daħı 

nitek nūħ 

208.4   śoñındaġı peyġamberlerge vaħy ķılduķ ( ) daħı nitek vaħy 

ķılduķ ibrāhįm 

208.5   hem ismaǾįl Ǿaleyhimü’s-selāmge ( ) daħı isħāķ hem yaǾķūb Ǿaleyhimü’s-

selāmge vaħy ķılduķ 

208.6   ( ) daħı yaǾķūbnıñ balalarına vaħy ķılduķ ( ) daħı Ǿįsā hem eyyūb 

Ǿaleyhimü’s-selāmge 
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208.7   vaħy ķılduķ ( ) daħı yūnus hem hārūn hem süleymān Ǿaleyhimü’s-

selāmge vaħy ķılduķ 

208.8   ( ) daħı dāvudķa zebūrnı birdük ( ) daħı resūllerge vaħy ķılduķ 

(  

208.9     ) taħķįķ ol resūllerni siniñ üzeriñe beyān ķılduķ ( ) mundan ilk 

(  

208.10   ) daħı şunday resūllerge vaħy ķılduķ ol resūllerni siñe beyān ķılmaduķ 

( ) 

208.11   daħı allahü teǾālā mūsā birlen söyleşmek birlen söyleşdi ( ) resūllerni yiberdük 

( ) 

208.12   süyünç birüvçi ve ķorķıtuvçı bolġanları ħālde ( ) ādemler üçün 

bolmasun üçün 

208.13   ( ) allahü teǾālā üzerine ( )  resūller śoñında delįl yaǾnį eger 

allahü teǾālā resūller 

208.14   yibermese bendeler eytürler idi eger bizge resūller yibergen bolsañ idi ol resūller bizge 

tenbįh 

208.15   ķılurlar idi hem bilmegen nersemizni üyretürler idi dip eytmesünler üçün allahü teǾālā 

resūller yiberdi 

208.16   ( ) daħı allahü teǾālā tilegen nersesinde ġālib ve peyġamber 

yiberüvinde tedbįr iyesi 

208.17   boldı ( )  likin allahü teǾālā güvāhlıķ birür ( ) siñe 

indürgen nersesi 

208.18   birlen yaǾnį ķurān birlen ( ) allahü teǾālā siñe indürgen nersesini Ǿilmi 

birlen indürdi 

208.19   ( ) daħı ferişteler siniñ peyġamberligiñ birlen güvāhlıķ birürler 

( ) 

208.20   daħı siniñ peyġamber boluvıña şāhid boluv yüzinden allahü teǾālā yiter ( ) 

düristlikde şunday ādemler 
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208.21   ( ) kāfir boldılar ( ) daħı allahü teǾālānıñ yolından 

(dįninden) ŧıydılar 

208.22   ( ) taħķįķ ol ādemler ħaķdan yıraķ bolġan azuv birlen azdılar 

( ) 

208.23   düristlikde şunday ādemler ( ) muħammed Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

peyġamberlikni inkār itdiler hem ādemlerge 

208.24   žulm itdiler yaǾnį allahü teǾālānıñ dįnine kirüvden ĥalķnı ŧıydılar ( ) allahü 

teǾālā elle güçi bolmadı 

208.25   ( ) alarnı yarlıķavnı ( ) daħı alarnı ħaķķ yolġa köndürüvni 

tilegüçi bolmadı 

208.26   ( ) meger cehennem yolına köndürüvni tiledi ( ) ol 

cehennemde meñgü ķalġanları 

208.27   ħālde ( ) daħı bu cehennem yolına köndürüv boldı ( ) allahü teǾālā 

üzerine ( ) yiñil 

208.28   boldı ( ) ey anday ādemler ( ) taħķįķ 

rabbiñizden 

 

I / 209 

 

209.1   ħaķlıķ birlen sizge resūl kildi ( ) bes ol resūlge öziñiz üçün izgü bolġan 

209.2   įmān birlen įmān kitüriñiz ( ) ve eger siz ol resūlni inkār itseñiz ( ) 

çünki 

209.3   allahü teǾālā üçündür ( ) köklerde ve yirlerde bolġan nerseler yaǾnį 

siz 

209.4   ol resūlni inkār itseñiz sizniñ inkār itüviñizden allahü teǾālāge żarar yoķ niteki sizniñ ol 

resūlge 

209.5   įmān kitürüviñizden allahü teǾālāge fāǿide yoķ idi ( ) daħı boldı allahü teǾālā 

( ) 
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209.6   ādemlerniñ ħāllerini bilgüçi hem ādemlerge tedbįr ķılġan nersesinde ħikmet iyesi 

( ) 

209.7   ey kitāb ehli yaǾnį naśārālar ve yehūdler ( ) dįniñizde allahü teǾālā taǾyįn 

itken çikden 

209.8   ötmeñiz  ( ) daħı allahü teǾālā üzerine eytmeñiz ( ) meger ħaķnı  

ġına eytiñiz 

209.9   yaǾnį allahü teǾālānı yoldaş tutmaķdan ve bala tutmaķdan pāklañız 

( ) budur 

209.10   başķa tügildür atasız maĥlūķ bolġan mesįħ meryem  oġlı  Ǿįsādur ( ) allahü 

teǾālānıñ resūlidür 

209.11   ( ) daħı allahü teǾālānıñ ħażret-i meryemge taşlaġan ve irişdürgen 

bol sin digen 

209.12   sözidür ( ) daħı allahü teǾālādan śādir bolġan cān iyesidür ( ) 

bes allahü 

209.13   teǾālāge hem resūllerine įmān kitüriñiz ( ) ilahlar üçdür allah, mesįħ, 

meryemdür dip eytmeñiz 

209.14   naśārālar ilah üç digenler ebb, ibn, rūħü’l-ķuddüs abdan źātını ibnden Ǿilmini rūhu’l-

ķuddüsden ħayātnı 

209.15   irāde ķılġanlar ( ) allahnı üç dimekden öziñiz üçün izgü bolġan ŧıyıluv 

birlen 

209.16   ŧıyılıñız ( ) budur başķa tügildür allah bir gine maǾbūddur yaǾnį allah 

bi’ź-źāt birdür hiç 

209.17   taǾaddud yoķdur ( ) allahü teǾālānı pāklaymın ol allahü teǾālā 

üçün bala bolmaķdan 

209.18   ( ) ol allahü teǾālā üçündür köklerde hem yirlerde bolġan 

nerseler (  

209.19   ) iş tapşırılmış boluv yüzinden allahü teǾālā yiter yaǾnį başķa ādemge işni 

tapşıruv kirekmes 

209.20   necrān ķabįlesi resūl allahġa ni üçün bizniñ śāħibimizni ĥorlaysun didiler resūl allah 

śāħibiñiz kim didi 
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209.21   necrān ķabįlesi Ǿįsā didiler resūl allah min niçük itüp Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selāmnı ĥorlaym 

didi allahnıñ ķulı 

209.22   hem resūli dip ĥorlaysun didiler resūl allah allahnıñ ķulı dimek Ǿārilik ve ĥorlıķ tügil 

didi necrān 

209.23   ķabįlesi belį ĥorlıķ şol didiler şundan śoñ allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

(  

209.24   ) mesįħ baş tartmas Ǿārilenmes ( ) allahü teǾālāge ķul bolmaķdan 

(  

209.25   ) daħı allahü teǾālāge yaķın bolġan ferişteler de ķul bolmaķdan baş tartmaslar 

ve Ǿārilenmesler 

209.26   bu āyetden feriştelerniñ peyġamberlerden artuķ boluvı çıķmay çünki bu āyet mesįĥķa 

hem feriştelerge Ǿibādet 

209.27   ķıluvçılarnı redd ķıluv üçün maǾŧūfnıñ maǾŧūf-ı Ǿāliyyeden derecede bülend boluvı 

lāzım tügil niteki “  

209.28 ” dimek dürist ( ) ve kimdür allahü 

teǾālānıñ Ǿibādetinden 

 

I / 210 

 

210.1   baş tartur ve Ǿārilenir ( ) daħı uluġlanur ( ) ol allahü teǾālānıñ 

Ǿibādetinden 

210.2   Ǿārilengen ve uluġlanġan ādemlerni allahü teǾālā özi śarı tizden ķobarur da tiyüşli 

cezālarnı birür 

210.3   ( ) ammā şunday ādemler ( ) įmān kitürdiler ( ) daħı izgü 

işlerni 

210.4   işlediler ( ) bes allahü teǾālā öz ādemlerge ecrlerini kāmil birür 

( ) 

210.5   daħı allahü teǾālā ol ādemlerge fażlından artdurur ( ) ammā şunday ādemler 

( ) 



 570

210.6   allahnıñ Ǿibādetinden baş tartaylar daħı tekebbürlendiler ( ) bes allahü 

teǾālā ol ādemlerge 

210.7   rencitküçi Ǿaźāb birlen Ǿaźāb ķılur ( ) daħı ol ādemler özleri üçün 

210.8   allahdan başķadan ŧabmaslar ( ) dostnı hem Ǿaźābnı yiberüvde yardemçini 

( ) 

210.9   ey anday ādemler ( ) taħķįķ sizge rabbiñizden delįl kildi yaǾnį 

Ǿaķlį 

210.10   delįller ve naķlį şāhidler sizge hiç allahü teǾālānı bilmevde Ǿöźr yoķ yā ki bir hāndan 

resūl allah murād (  

210.11   ) daħı sizge žāhir bolġan nūr indürdük yaǾnį ķurān ( ) amā 

şunday ādemler 

210.12   ( ) allahü teǾālāge įmān kitürdiler ( ) daħı allahġa tutundılar yā ki 

ķurānġa 

210.13   ( ) bes kiritür allahü teǾālā alarnı özinden bolġan raħmetke yaǾnį 

cennetke ( ) 

210.14   daħı raħmetine artuķ bolġan izgülikke ( ) daħı alarnı köndürür allahü teǾālā 

özine 

210.15   yā ki öziniñ yolına ( ) ol yol toġrı yol bolġan ħālde Ǿabdu’llah  oġlı  cābir 

bir 

210.16   vaķtde avırġaç resūl allah ħālini śorarġa bardı Ǿabdu’l-lah  oġlı  cābir  eytdi min 

kelālemün yaǾnį atam da 

210.17   balam da yoķ mālımda ni ķılaym diyü şundan śoñ allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi aħkāmdan iñ 

210.18   śoñ ingen āyet şol boldı ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) sinden kelāle 

ħaķında fetvā śorarlar yaǾnį 

210.19   atası da balası da bolmaġan ādemniñ mālı ħaķında bilimsiz bolġan nerseni beyān 

ķıluvnı śorarlar (  
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210.20   ) eyt sin kelāle ħaķında allahü teǾālā sizge fetva birür yaǾnį beyān iter 

(  

210.21   ) eger de bir ir helāk bolsa ( ) ol irniñ balası bolmasa ( ) daħı 

ol 

210.22   irniñ ķız ķardeşi bolsa ( ) ol ķız ķardeşke ol irniñ ķaldurġan mālınıñ 

yarŧısı 

210.23   bolur ( ) daħı ol ir ķız ķardeşinden mįrāŝ alur ( ) eger ol 

ķız 

210.24   ķardeşi üçün bala bolmasa ( ) bes eger ķız ķardeşler ikev bolsalar 

( ) 

210.25   bes iki ķız ķardeşke üç ülüşden iki ülüş bolur ( ) ķardeşlik sebebli mįrāŝ aluvçı 

210.26   ādemniñ ķaldurġan mālından ( ) ve eger ķardeşlik sebebli mįrāŝ aluvçılar 

ķardeşler 

210.27   bolsalar kirek ir ķardeş ve kirek ķız ķardeş bolsunlar ( ) ir ķardeş yā ki ķız 

ķardeşler 

210.28   bolsalar ( ) bes ir ķardeşke bolur iki ķız ķardeşke bolġan 

miķdār (  

 

I / 211 

 

211.1   ) allahü teǾālā sizge beyān ķılur ( ) şāǿnıñızdan bolġan azmaķlıġıñıznı 

śaķlanuvıñız üçün 

211.2   ( ) ve allahü teǾālā her nerseni bilgüçidür. nisāǿ sūresiniñ tercemesi 

tamām boldı. 
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211.3   * bişinçi sūre maǿide sūresi medįnede ingen yüzde yigirmi üç āyet *  

211.4   bismiǿl-lahiǿr-raħmaniǿr-raħįm 

211.5   ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) vaǾdeleriñizge 

vefāǿ ķılıñız 

211.6   ( ) sizge dört ayaķlı ħayvānlarnıñ Ǿaķlı bolmaġanları ħelāl ķılındı 

“  

211.7   enǾāmge iżāfe beyān üçün” imām zāhidį eyte Ǿahd üç türli birisi allahü teǾālānıñ 

bendeler birlen Ǿahdi 

211.8   emrler nehyler kibi ikinçisi bendelerniñ allahü teǾālā birlen Ǿahdi neźrler yemįnler kibi 

üçünçisi bendelerniñ 

211.9   aralarındaġı Ǿahdleri diyü behįmetü’l-enǾāmdan teve śıġır śarıķ kibi ħayvānlar murād 

( ) 

211.10   meger ħelāl ķılınmadı sizniñ üzeriñizge ĥarāmlıġı oķulġan nerseler doñġız kibiler 

( ) dört 

211.11   ayaķlı ħayvānlar sizge ħelāl ķılındı avnı ħelālge śayġuçı bolmaġanıñız ĥālde 

( ) ĥālbūkim 

211.12   siz iĥrām baġlaġuçılarsız yaǾnį meger iĥrām baġlaġanıñız ĥālde yapan kiyikleri ħelāl 

bolmas (  

211.13   ) düristlikde allahü teǾālā tilegen nersesi birlen ħükm ķılur yavızlıķ birlen 

meşhūr bolġan 

211.14   ħanįfe oġlı şerįĥ bir vaķtde resūl allahġa kilüp ey muħammed (Ǿaleyhiǿs-selām) sin 

ĥalķnı nersege daǾvet 

211.15   itesün didi resūl allah özimniñ peyġamberlikimni taśdįķ ķıluv birlen rabbime įmān 

kitürüv birlen daǾvet 

211.16   ķılam hem siñe de bu ikisi birlen emr ķılam didi şerįħ ķavmim birlen meşveret ķılaym 

fetvā birseler söziñni 

211.17   ķabūl ķılurmun didi medįneden çıķġaç dört ayaķlı ħayvānlarnı sürdi māllarnı śanadı 

hem mālları 

211.18   birlen mekkege kitdi şerįħ kilmesden burun resūl allah śaħābelerge eytüp ķoydı bu kün 

bir ir 

211.19   kilür şeyŧān tili birlen söyleşür kāfir bolup kirür aldavçı bolup çıġar diyü şundan śoñ 

resūl 
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211.20   allah “ ” de śaħābeler birlen mekkege yöneldi şerįħni kördiler ħayvānlarnı 

Ǿalāmetlegen mekkege 

211.21   hüdā itüp alup bara şerįħni tanuv diyler māllarnı kiri ķaytaruvnı ķaśd ķıldılar şol ħaķda 

allahü 

211.22   teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey anday įmān kitürgen 

ādemler (  

211.23   )  allahü teǾālānıñ şuǾāǿiriniñ ħürmetin ħelāl ķılmañız yaǾnį bozmañız 

şuǾāǿirden ĥacc Ǿamellerini 

211.24   ötey turġan orunlar murād ( ) daħı ĥarām ayınıñ ħürmetin ħelāl 

ķılmañız yaǾnį 

211.25   śoġış ķılmañız ( ) daħı hüdālarnıñ ħürmetin ħelāl ķılmañız ( ) daħı 

ķulādelerniñ 

211.26   ħürmetin ħelāl ķılmañız yā ki ķulāde iyesi bolġan hüdālarnıñ ħürmetini ħelāl ķılmañız 

“hüdānı Ǿalāmetlendürülgen 

211.27   nerselerge ķulāde diyler” ( )  daħı beyt-i ĥarāmnı ziyāretni ķaśd 

ķıluvçılarnıñ ħürmetni 

211.28   ħelāl ķılmañız yaǾnį şerįħni hem añar iyergen ādemlerni öltürmeñiz (2) hem alarġa ve 

hiç bir nerselerine 

211.29   2) munıñ kibi resūl allahnıñ tişsiz işlerin körsetken āyetler ķurānnıñ allahdan boluvın 

körsetüvçi delįllerdür. ş.h. 

 

I / 212 

 

212.1   tiymeñiz ( ) rablerinden ŝevābnı istegenleri ĥālde yā ki ticāret sebebli 

rızķnı istegenleri 

212.2   ĥālde ( ) daħı rıżālıķnı yaǾnį ĥacnı istegenleri ĥālde yaǾnį bu śıfatdaġı ādemlerge 

bu ĥāllerinde 

212.3   tiymeñiz gerçi başķa vaķtde tiymek dürist bolsa da ( ) bes her ķayçan 

iĥrāmdan çıġup 

212.4   ħelāl bolsañız av avlañız yaǾnį sizge av avlavnı ĥarām ķıldım iĥrām baġlaġan ĥāliñizde 

ammā her ķayçan 
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212.5   iĥrāmdan çıķsañız av avlañız maǾnāsında bu emr ħażır śoñında bolġanlıķı üçün ibāĥat 

üçün bola (  

212.6   ) daħı sizni şunday ķavmniñ ķaŧı açuvı yüklemesün 

( ) 

212.7   mescid-i ĥarāmdan sizni ŧıymaķları üçün ( ) sizniñ öç aluvıñızġa yüklemesün 

ħudeybiye yılında 

212.8   resūl ekremni hem başķa śaħābelerni müşrikler Ǿumre ĥaccından menǾ ķılġanlar 

( ) 

212.9   daħı izgülik ve taķvālıķ üzerine yardem itiñiz ( ) daħı günāh ve 

žulm üzerine 

212.10   yardem itmeñiz ( ) daħı allahü teǾālānıñ Ǿaźābından śaklanıñız ( ) 

düristlikde allahü teǾālā 

212.11   ( ) Ǿaźābı ķaŧı bolġuçıdur bu āyetni baǾżı müfessirler mensūĥ diseler de likin 

mensūħ bolmasķa 

212.12   kirek çünki maǿide sūresi nuzūlde iñ āħırġı sūre nesħni iĥtimāl tutmay niteki resūl 

ekrem eyte 

212.13   maǿide sūresi nuzūlde ķurānnıñ iñ śoñġısı ol sūre ĥelāl ķılġan nerseni ĥelāl dip biliñiz 

ve ol  

212.14   sūre ħarām ķılġan nerseni ħarām dip biliñiz diyü ĥażret-i Ǿabbāsnıñ oġlı eyte 

müselmānlar da müşrikler de 

212.15   beytuǿl-lah da ħacc ķılalar idi allahü teǾālā müselmānlarnı beytuǿl-lahda ħacc ķıluvdan 

hiç kimni menǾ ķılmañız diyü 

212.16   nehy itdi diyü ( ) sizniñ üzeriñizge ölekse aşav ħarām ķılındı 

( ) daĥı 

212.17   ķan aşav ħarām ķılındı ( ) daĥı doñġız iti aşav ħarām ķılındı (2) ( ) daĥı 

şunday 

212.18   ĥayvānnı aşav ħarām ķılındı ( ) ol ĥayvānnı boġazlaġanda allahdan başķa 

üçün tavış 

212.19   köterilmiş boldı yaǾnį allahdan başķanıñ ismi źikr ķılındı ( ) daĥı bovulup ölgen 

ĥayvānnı 
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212.20   aşavnı ħarām ķılındı ( ) daĥı bir nersege berilüp ölgen ĥayvānnı aşavnı ħarām 

ķılındı ( ) 

212.21   daĥı bir orundan yıġılup tüşüp ölgen ĥayvānnı aşavnı ħarām ķılındı ( ) daĥı 

süzişüp ölgen 

212.22   ĥayvānnı aşavnı ħarām ķılındı ( ) daĥı yırŧķıç ĥayvān aşaġan ĥayvānnı 

aşavnı ħarām 

212.23   ķılındı yaǾnį yırŧķıç ĥayvān cerāĥatlev sebebli ölse ( ) meger bu biş türli 

ĥayvāndan sizniñ 

212.24   boġazlaġan ĥayvānıñız ħarām ķılınmadı yaǾni cānı çıķġanġa ķadar irişüp boġazlasañız 

ħarām bolmas ( ) 

212.25   daĥı şol ĥayvānnı aşav ħarām ķılındı ( ) ol ĥayvānnı boġazlandı kaǾbe 

tiresinde 

212.26   ķadap ķalġan taşlar üzerinde cāhiliyyet zamanında Ǿarablar kaǾbe tiresinde ķoyulġan 

taşlar üstinde ĥayvānnı 

212.27   boġazlaylar hem ol taşlarnı uluġlaylar hem bu işlerini Ǿibādet śayaylar iken allahü 

teǾālā islām zamanında 

212.28   bu işden nehy itdi yā ki niśabdan śanemler murād bu vaķtde  maǾnāsında bolur 

(  

212.29   1) ķāśıŧā-i devā emri ibāĥat üçün ( ) āyetiniñ ķarįnesi ile ĥażır śoñında 

bolduġından tügil muśaĥĥiĥį. f.b. 

212.30   2) doñġız iti ħarām boluv anıñ itinde ādem balasını helāk ite turġan ( ) ve aķ 

ķurtlar bardur. ş.ħ. 

 

I / 213 

 

213.1   ) daĥı sizniñ Ǿalāmetli oķlar birlen bir işde ĥükm isteviñiz ħarām ķılındı cāhiliyyet 

zamanında Ǿarāblardan 

213.2   birisi seferge yā ki śoġışķa çıķmaķçı yā ki ħātun almaķçı bolsa üç türli ķadeĥden ĥükm 

istey iken 
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213.3   ol ķadeĥlerden birisine “ ” dip ikinçisine “ ” dip üçünçisine “ ” 

dip yazılġan 

213.4   bola iken şol ķadeĥlerni bir nersege śalup silke de eger “ emrni rabbi” dip yazılġan çıķsa 

şol 

213.5   işke kirişe iken eger de “nihānį rabbi” dip yazılġan çıķsa ol işden ŧıyıla iken eger “ ” 

dip 

213.6   yazılġan çıķsa ķaytadan “emrini rabbi” yā ki “nihānį rabbi” dip yazılġanı çıķġanġa ķadar 

bu işni tekrār 

213.7   ķıla iken islām zamanında allahü teǾālā bu işden ŧıyġan ( ) sizniñ bu ĥükmini 

ķadeĥlerden 1 isteviñiz 

213.8   allahü teǾālānıñ ŧāǾatinden çıġuvdur hem ġayb Ǿilmine kirişüvdür bu āyet astına kāhinler 

ve müneccimler de kiredür (  

213.9     ) bu künde yaǾnį ĥāżırgi künde kāfir bolġan ādemler ümįd kisdi 

( ) 

213.10   sizniñ dįniñizden yaǾnį sizin dįniñizni bāŧıl ķıluvdan ( ) bes 

kāfirlerden ķorķmañız 

213.11   minden gine ķorķıñız ( ) bu ĥażırgi künde sizniñ üçün kāmil ķıldım 

( ) 

213.12   dįniñizni ( ) daħı sizniñ üzeriñizge niǾmetimni tamām ķıldım 

( ) 

213.13   ve sizniñ üçün islāmge rāżı boldım yaǾnį islāmnı iħtiyār ķıldım ( ) dįn yüzinden 

(  

213.14   ) bes bir kişi Ǿāciz bolup açlıķ ħālinde meźkūr ħarāmlardan birisini aşavġa 

iħtiyārsız bolsa 

213.15   ( ) günāhġa avışķuçı bolmaġan ħālde yaǾnį leźźetlenüv üçün aşamasa 

daĥı żarūret 

                                                 
1 Ķadeħ,oķ maǾnāsında 
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213.16   ķadarından artuķ aşamasa ( ) bes düristlikde allahü teǾālā ( ) bu 

kişini 

213.17   yarlıķaġuçıdur hem ruħśat birüvinde şefķat ķıluvçıdur * allahü teǾālānıñ muĥarremātını 

beyān itken āyeti 

213.18   ingeç ĥātem oġlı Ǿadiy birlen cebel oġlı dāvud resūl allahġa eytdiler ey allahnıñ resūli 

213.19   biz itsiz orunlarda turamız bizge hiçbir ŧarįķ ile it ĥāśıl itüv mümkin tügil meger etler 

birlen 

213.20   ķuşlar birlen avlap ĥāśıl itsek gine mümkin ve köp vaķtde avlanġan kiyikge irişmey 

ķalamız 

213.21   et telef itken bola ve baǾżı vaķt selāmet ħālinde irişüp boġazlaymız ve bu avlaġan 

ĥayvānlarımıznıñ 

213.22   iti birlen ķonaķlar śaylaymız bu işimiz bizge niçük bolur didiler şol ħuśūśda allahü 

teǾālā źikr ķılınaçaķ 

213.23   āyetni indürdi ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) ādemler sinden śorarlar 

( ) ādemlerge ŧaǾāmdan 

213.24   ķayu nerse ĥelāl ķılındı diyü ( ) ey muĥammed ādemlerge eyt sin 

sizge selāmet ŧabįǾatler 

213.25   eşekįge śaymaġan nerseler ĥelāl ķılındı ( ) daĥı şol ĥayvānnıñ avlaġan kiyigi ĥelāl 

ķılındı 

213.26   ( ) avlarġa üyretdiñiz siz alarnı ( ) cerāĥatlevçi ĥayvānlardan ( ) 

ol ĥayvānlarnı 

213.27   avlarġa iyertkeniñiz ħālde ( ) ol ĥayvānlarnı avlarġa üyretürsiz 

allahü teǾālā 

213.28   sizge üyretken nerseden yaǾnį ĥįleler ve edeb ŧarįķlerni üyretürsiz 

( ) bes 

213.29   üyretken ĥayvānlar sizniñ üzeriñizge tutķan kiyiklerden aşañız ( ) 

daĥı üyretken 

2) ķadeħ- oķ maǾnāsında. 
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214.1   ĥayvānıñız üzerine allahnıñ ismini źikr itiñiz ( ) allahnıñ ŧıyġanından ŧıyılıñız 

(  

214.2    ) düristlikde allahü teǾālā ķatı ĥesāb iyesi źāt yaǾnį üyretken ĥayvānlarıñıznı 

avlarġa 

214.3   yibergende bismiǿl-lah itüp yiberiñiz yaǾnį üyretken ĥayvānıñız sizniñ üzeriñizge tutķan 

nerse üzerine allahnıñ 

214.4   ismini źikr itiñiz yaǾnį tirük ħālinde irişseñiz bismiǿl-lah eytüp boġazlaġız * bu āyetden 

biline cerāĥatlevçi 

214.5   ĥayvānnı yiberüp de ol ĥayvānnıñ tutķan kiyiginiñ ĥelāl boluvı üçün köp şarŧlar kirek 

ikençilik 

214.6   evvel ol ĥayvān müselmānınķı yā ki müselmān ĥükminde bolġan kitābınki bolurġa kirek 

ikençilik ikinçi 

214.7   ol ĥayvān üyretilgen ĥayvān bolurġa kirek ikençilik üçünçi ol ĥayvānnıñ avlaġan 

kiyigini 

214.8   cerāĥatlevi kirek ikençilik dörtinçi ol ĥayvānnı yibergen vaķtde allahnıñ ismini źikr 

ķıluvı 

214.9   kirek ikençilik bişinçi eger de avlanġan ĥayvānġa tirük ħālinde irişse boġazlav kirek 

ikençilik eger de 

214.10   bu şarŧlarnıñ birisi ķalsa da ĥelāl bolmay ( ) ħażırgi künde 

sizge ŧabįǾat-ı 

214.11   selįme iyeleri ĥelālge śayġan nerseler ĥelāl ķılındı ( ) daĥı şunday 

ādemlerniñ ŧaǾāmı 

214.12   yaǾnį boġazlaġan ĥayvānları ( ) ol ādemlerge kitāb birildi yaǾnį yehūd ve 

naśārālarınķı 

214.13   ( ) sizge ĥelāldür ( ) daĥı sizniñ ŧaǾāmıñız yaǾnį boġazlaġan 

ĥayvānıñız ( ) 

214.14   kitābįlarġa ĥelāldür bu āyetden bilindi boġazlavçı ādem müselmān yā ki kitābı bolurġa 

kirek 

214.15   ikençilik ammā vennįniñ mecūsįniñ mürtedniñ boġazlaġan ĥayvānınıñ ĥelāl bolmavı 

bilindi ammā 

214.16   boġazlavçı ādemniñ ir boluvı şarŧ tügil ħatunnıñ boġazlaġan ĥayvānı da ĥelāl daĥı 

tesmiyeni 
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214.17   bilürlik dįvāne ādemniñ (boġazlı bilse) boġazlaġan ĥayvānı da ĥelāl 

( ) 

214.18   daĥı müǿmine ħatunlardan āzād bolġanlarınıñ nikāĥları ĥelāl ( ) 

daĥı 

214.19   şunday ādemlerden āzād ħatunlarnıñ nikāĥları ĥelāl ( ) ol 

ādemlerge 

214.20   sizden ilk kitāb birilmiş boldı yaǾnį yehūdįlerniñ ve naśārālarnıñ āzād ħatunlarınıñ 

214.21   nikāĥı ĥelāl āzādlıķ birlen ķaydlev istiĥbāb üçün gine çünki emeniñ nikāĥı da ĥelāl 

(  

214.22   ) her ķayçan ol āzād ħatunlarnıñ mihrlerini birseñiz ( ) 

yaǾnį sizge 

214.23   bu ħatunlarnıñ nikāĥı ĥelāl boldı zinādan śaķlanuvçı bolġanıñız ve zinā ķıluvçı 

bolmaġanıñız ħālde 

214.24   ( ) daĥı dostlar (süyergeler) tutkuçı bolmaġanıñız ħālde ehl-i kitāb 

allahü teǾālā bizniñ 

214.25   dįnimizge rāżı bolmasa müǿminlerge bizniñ ħatunlarımıznı nikāĥlanuvnı hem bizniñ 

boġazlaġan ĥayvānımıznı 

214.26   aşavnı dürist itmes idi didiler allahü teǾālā ehl-i kitāb birlen müşrikler arasında ahkām-ı 

āħiretde ayurma 

214.27   barlıķnı beyān ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ve kimdür 

şerāǿiǾ-i islāmge 

214.28   įmānnı inkār ķılsa ( ) bes taĥķįķ ol kişiniñ Ǿameli bāŧıl bolur 

(  
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215.1   ) daĥı ol kişi āħiretde įmān birlen küfrini almaşduruvı sebebli uluġ żarar 

itüvçilerdendür 

215.2   ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) her ķayçan 

namāzġa 



 580

215.3   tururġa tileseñiz ve ŧahāretsiz bolsañız ( ) bes yüzleriñizni yuvıġız 

(  

215.4   ) daĥı tirsekleriñiz birlen ķollarıñız yuvıġız ( ) daĥı 

başlarıñızġa mesĥ 

215.5   ķılıñız ( ) daĥı ŧopuķlarıñız birlen ayaķlarıñıznı yuvıġız allahü 

teǾālā bu āyetde 

215.6   ŧahāretniñ dört farżını beyān itdi çünki emr ķıldı emr-i vucūb üçün 

( ) 

215.7   ve eger siz cünüb bolsañız bes paķlanıñız yaǾnį ġusl ķılıñız ( ) ve eger siz 

avruv bolsañız 

215.8   ( ) yeise sefer ħāli üzerinde bolsañız ( ) yeise sizniñ 

biriñiz 

215.9   ĥācet ötey turġan orundan ĥācetin ötep kilse yaǾnį ŧahāretni śındursa ( ) 

yā ki 

215.10   ħatunlarnı cimāǾ ķılsañız ( ) bes eger ġusl ķılurġa yā ki ŧahāret alurġa śu 

tabmasañız 

215.11   ( ) bes pāk yir cinsine teyemmüm śoġıñız ( ) bes 

teyemmüm śoķġanda 

215.12   yüzleriñizge mesĥ ķılıñız ( ) daĥı ķollarıñızġa mesĥ ķılıñız ( ) ol pāk yir 

cinsinden (  

215.13   ) tilemes allahü teǾālā ( ) sizniñ üzeriñizge meşaķķatni 

ķıluvnı (  

215.14   ) ve likin sizni pāklavnı tiler ( ) daĥı sizniñ üzeriñizge 

niǾmetni tamām 

215.15   ķıluvnı tiler ( ) sizniñ şükrāne ķıluvıñız üçün ( ) 

daĥı allah 
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215.16    (teǾālā)nıñ sizniñ üzeriñizde bolġan niǾmetni źikr ķılıñız ( ) daĥı şunday 

Ǿahdini 

215.17   źikr ķılıñız ( ) allahü teǾālā ol Ǿahd birlen Ǿahd ķıldı sizge ( ) şol 

vaķt siz 

215.18   eytdiñiz yaǾnį müselmānlardan resūl allahġa bįǾat birdükleri vaķtde alġan Ǿahdni 

( ) söziñni 

215.19   işitdük ve boy śunduķ diyüp ( ) niǾmetni unutuvda ve Ǿahdini bozuvda 

allahdan śaķlanıñız ( ) 

215.20   düristlikde allahü teǾālā ( ) kökrek iyelerini yaǾnį kökrekdegi yaşrin 

nerselerni 

215.21   bilgüçidür ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) 

allahü teǾālānıñ 

215.22   ĥaķları birlen turġuçı bolıñız ( ) Ǿadllik birlen şāhidler bolıñız 

(  

215.23   ) müşrik ķavminiñ ķaŧı düşmānlıġı yüklemesün sizni ( ) müşrik 

ķavminde Ǿadllik 

215.24   ķılmassızlıķġa ( ) dost ve düşmān ĥaķında Ǿādil bolıñız ( ) Ǿadllik  

allahü teǾālādan 

215.25   ķorkuvġa yaķınraķdur ( ) Ǿadllikni ķoyuvda allahdan śaķlanıñız ( ) 

düristlikde allahü teǾālā 

215.26   ) siznin ķılġan işiñizniñ ŧışın ve için bilgüçidür ( ) vaǾde ķıldı 

allahü teǾālā 

215.27   ( ) şunday ādemlerge ( ) alar įmān kitürdiler ( ) daĥı izgü 

işler 

215.28   işlediler ( ) įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemler üçün allahnıñ yarlıķavı 

bardur (  
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216.1   ) daĥı uluġ ŝevāb bardur yaǾnį ucmāħ ( ) daĥı şunday ādemler ( ) 

kāfir boldılar 

216.2   ( ) daĥı bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutdılar ( ) bu 

ādemler ceĥįm 

216.3   ŧamuġınıñ iyeleridür ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler 

(  

216.4   ) allahü teǾālānıñ sizniñ üzeriñizge bolġan niǾmetini isiñizge tüşüriñiz * resūl-i 

ekrem ħulefāǿ-i erbaǾa 

216.5   birlen benū ķarįžege boruçķa aķçe śorarġa kildi ķarżġa aķçe śoravınıñ sebebi iki 

müselmānnı 

216.6   müşrik diyüp ĥesāb itüp ħaŧālıķ birlen ümeyye oġlı Ǿömer öltürgen idi şol iki 

müselmānnıñ diyeti 

216.7   üçün ķarżġa aķçe śoradı benū ķarįža ey ebū el-ķāśım oŧur sin žiyāfet ķılayık śoñra 

ķarżġa aķçe 

216.8   birürmiz didiler resūl ekremni oŧurtdılar maķśūdları resūl allahnı öltürüv idi ceħħāş oġlı 

216.9   Ǿamru resūl allah üstine uluġ taş tüşürüvni ķaśd ķıldı allahü teǾālā Ǿamrunıñ ķolını tutdı 

ĥażret-i 

216.10   cebrāǿįl tüşüp resūl allahġa bu vāķıǾādan ĥaber birdi resūl allah şundan śoñ benū 

ķarįžalardan çıġup 

216.11   kitdi şol ĥaķda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) allahü teǾālānıñ 

şol vaķtdaġı 

216.12   niǾmetini isiñizge tüşüriñiz bir ķavm yaǾnį benū ķarįžalar ķaśd ķıldılar 

( ) sizge 

216.13   öltürüv birlen ķollarını töşevni ( ) bes allahü teǾālā sizlerden ol 

ķavmniñ kollarunı 

216.14    ŧıydı alarnıñ żararlarını sizden ķaytaruvnı ( ) daĥı allahdan ķorķıñız ( ) 

daĥı 

216.15   allahü teǾālā üzerine ( ) müǿminler işlerini tapşursunlar * benū isrāǿįl 

firǾavundan ķutulup 

216.16   mıśırda ķararlanġanları zamanda allahü teǾālā arż-ı şāmdan bolġan erįĥāǿ şehrine sefer 

ķıluv birlen emr ķıldı 
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216.17   ol vaķtde erįĥāǿda kenǾanįler turalar idi hem allahü teǾālā eytdi benū isrāǿilge min 

sizge erįĥāǿ şehrini 

216.18   ķararlana turġan orun hem ŧura ŧurġan yurŧ ķıldım mıśırdan çıġup erįĥāǿġa barıñız didi 

hem erįĥāda 

216.19   bolġan kenǾanįler birlen śoġış ķılıñız min sizge yardem birüvçimün didi ĥażret-i mūsā 

her bir sebaŧdan 

216.20   allahü teǾālā ķoşķan nersege vefāǿ ķıluvlarına kefįl aldı hem benū isrāǿįlden şāhidler 

alup erįĥāǿġa seyr 

216.21   ķıldı kenǾān yirine yaķınlaşkaç şāhidlerni ĥaber tikşirüp kiliñiz likin kenǾān ķavmi 

birlen söyleşmeñiz 

216.22   diyüp yiberdi bu kenǾān ķavminiñ ħāllerini tikşirürge kitken naķįbleri kenǾānįlerni uluġ 

tenli ve bik ķuvvetli 

216.23   ādem tabuvları sebebli ķorķup hemmesi ķaçdılar hem kiri ķaytdılar ķavmlerine 

kenǾānįlerniñ ħāllerini 

216.24   söylediler meger yehūdā sıbtından yufnā oġlı kālib efrāǿįm2 sıbŧından nūn oġlı yuşāǾ 

ķaçmay ķaldı 

216.25   allahü teǾālā şol ĥuśūśda źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) taĥķįķ aldı 

allahü teǾālā 

216.26   ( ) yaǾķūb (Ǿaleyhiǿs-selām)nıñ balalarınıñ Ǿahdini ( ) daĥı 

yaǾķub balalarından 

216.27   yiberdük biz ( ) on iki tikşirüvçi şāhidni ( ) daĥı benū isrāǿįlge 

eytdi 

216.28   allahü teǾālā ( ) düristlikde min yardem birüvde sizniñ birlen birgemün diyüp 

( ) 
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217.1   eger namāz okusañız ( ) daĥı zekevet birseñiz ( ) daĥı 

resūllerime įmān 

217.2   kitürseñiz ( ) daĥı resūllerime yardem birseñiz ( ) daĥı 

allahü teǾālāge 

                                                 
2 efrā’įm ħażret-i yūsufnıñ oġlınıñ ismidir. 
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217.3   körkem boruçķa birüv birlen boruçķa birseñiz yaǾnį allah yolında māllarıñıznı śarf 

ķılsañız (  

217.4   ) sizlerden yavızlıķlarıñıznı ürtermün ( ) daĥı sizni şunday 

ucmāħlarġa 

217.5   kiritürmün ( ) ol ucmāħlarnıñ astındın yılġalar (śular) aġar 

(  

217.6   ) bes bir kişi bu Ǿahd śoñında kāfir bolsa ( ) sizden ( ) 

bes taĥķįķ 

217.7   ol kişi yolınıñ toġrısından adaşdı ( ) benū isrāǿįlniñ Ǿahdlerin bozuvları 

sebebli 

217.8   ( ) alarnı raĥmetimden yıraķ ķılduk hem śūretlerini almaşdurduķ 

( ) daĥı köñillerini 

217.9   āyetlerden ķorķmay turġan ķara ve ķaŧı ķılduķ ( ) tevrātda 

muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām)nıñ 

217.10   śıfatı ĥaķında bolġan sözlerni orunlarından döndürür boldılar yaǾnį allahü teǾālā 

ķoyġan orunlarından 

217.11   ( ) daĥı ülüşlerini unutdılar ( ) şol nerseden bolġan ülüşlerini ( ) 

ol nerse birlen 

217.12   buyurılmış boldılar idi yaǾnį tevrātda resūl allahġa iyerüv birlen buyurulmış bolġan 

ülüşlerini unutdılar 

217.13   ( ) daĥı ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) hemįşe tüşünür bolursun 

( ) benū isrāǿįlden 

217.14   ħıyānetke yaǾnį alarnıñ Ǿādetlerindendür ħıyānet ( ) meger benū isrāǿįlniñ 

azından ġına ħıyānetke 

217.15   tüşüngüçi bolmassun yaǾnį įmān kitürgenleri gine ħıyānet ķılmaslar ( ) bes 

benū isrāǿįlden 

217.16   eger tevbe itüp įmān kitürseler Ǿafv it ( ) daĥı ötkendegi işlerinden yüz döndür 

(  
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217.17   ) düristlikde allahü teǾālāǾafv ķıluv birlen izgülik ķıluvçılarnı dost 

köredür (  

217.18   ) daĥı şunday ādemlerden alar eytdiler ( ) biz naśārālarımız diyü 

( ) biz 

217.19   naśārālar digen ādemlerden Ǿahdlerini alduķ yaǾnį biz naśārā diyüp daǾvā ķıluvçılardan 

( ) 

217.20   bes ol naśārālıķ daǾvāsında bolġan ādemler ülüşlerini unutdılar ( ) şol nerseden 

bolġan ülüşlerini 

217.21   ( ) ol nerse birlen buyuruldılar yaǾnį incįlde muĥammed Ǿaleyhiǿs-selāmge 

iyerüv birlen buyurulmış boluvlarını 

217.22   unutdılar ( ) bes naśārālıķ daǾvāsında bolġan ādemler 

arasında düşmānlıķnı 

217.23   hem de açulanuşuvnı lāzım itdük ( ) ķıyāmet künine ķadar şunıñ üçün 

naśārālıķ daǾvāsında 

217.24   bolġan ādemler nasŧūriye yaǾķūbiye melekāniyege ayrıldılar ( ) ve tiz ol 

naśārālıķ daǾvāsında 

217.25   bolġan ādemlerge allahü teǾālā ĥaber birür ( ) naśārālıķ daǾvāsında 

bolġan ādemlerniñ ķılġan 

217.26   nerseleri sebebli yaǾnį cezāǿ hem Ǿaźāb birlen tiz ĥaber birür allahü teǾālā 

( ) ey kitāb ehli 

217.27   yaǾnį yehūdler ve naśārālar ( ) taĥķįķ ķıldı sizge ilçimiz yaǾnį 

muĥammed Ǿaleyhiǿs-selām (  

217.28   ) sizge köpini beyān ķılur ( ) şol nerseden ( ) tevrāt 

birlen incįl 
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218.1   kitābından siz ol nerseni yaşirür boldıñız yaǾnį yehūdler tevrātdan recm āyetni hem resūl 

allahnıñ śıfatnı 

218.2   beyān itken āyetni yaşirdiler nasārālar ĥażret-i Ǿįsānıñ āħir zamanda aĥmed isimli 

peyġamberniñ kilüvi birlen 

218.3   süyünç birüvini incįlden yaşirdiler resūl allahnıñ başķa kitāb semāviyede ismi aĥmed 

bolġan (  

218.4    ) daĥı siz yaşirgen nerseniñ köpisinden ĥaber birmey afv ķılur boldı 

( ) 

218.5   ey kitāb ehli taĥķįķ sizge allahdan şik ve azġunlıķ ķaranġulıķlarını bitüre turġan nūr ķildi 

yaǾnį muĥammed 

218.6   Ǿaleyhiǿs-selām ( ) daĥı muǾcize boluvı žāhir bolġan kitāb yaǾnį ķurān kildi 

( ) ol 

218.7   kitāb birlen köndürür allahü teǾālā ( ) öziniñ rıżālıġına iyergen kişini yaǾnį 

įmān kitürgen 

218.8   kişini ( ) Ǿaźābdan selāmet bola turġan yollarġa ( ) 

daĥı 

218.9   ol kitāb birlen allahü teǾālā ādemlerni küfr ķaranġulıklarından įmān nūrına çıġarur 

( ) öziniñ iźni 

218.10   ve tilevi birlen ( ) daĥı allahü teǾālā ol kitāb birlen ĥaķķ yoldan 

azġan ādemlerni 

218.11   toġrı bolġan yolġa köndürür ( ) taĥķįķ şunday ādemler kāfir boldı ( ) ol 

ādemler 

218.12   eytdiler ( ) düristlikde allah meryem oġlı mesįĥdür yaǾnį 

Ǿįsādur diyü 

218.13   yaǾnį nasārānıñ yaǾķūbiye digen fırķası ĥażret-i Ǿįsānı allah digenler ( ) eyt sin ey 

muĥammed meryem 

218.14   oġlı Ǿįsānı allah diyüçilerge ( ) bes allahdan bir nerseni kim 

mülklenür yaǾnį 

218.15      allahü teǾālānıñ ķudretinden ve irādesinden bir nerseni kim mülklenür yaǾnį hiç kim 

mülklenmes (  



 587

218.16   ) eger de allahü teǾālā meryem oġlı mesįĥni helāk itüvni tilese ( ) 

daĥı mesįĥniñ 

218.17   anası ĥażret-i meryemni helāk itüvni tilese ( ) daĥı yirde bolġan 

ādemlerniñ 

218.18   barçasını helāk itüvni tilese elbette hiç kim allahü teǾālānı tilegen nersesinden ŧıyuvçı 

bolmas bes 

218.19   niçük Ǿįsā allah bolsun ( ) allahü teǾālā üçündür köklerniñ ve 

yirlerniñ mülki 

218.20   ( ) daĥı kökler birlen yirler arasında bolġan nerseleriniñ mülki 

( ) allahü teǾālā 

218.21   tilegen nersesini yaraŧur ( ) ve allahü teǾālā her bir nerse üzerine 

küçi yitküçidür 

218.22   yaǾnį allahü teǾālā her bir nersege muŧlak küçi yite aśılsız da yaraŧa niteki köklerni ve 

yirlerni yaraŧdı 

218.23   aśıldan da yaraŧa niteki kökler ve yirler arasında bolġan nerselerni yaraŧdı cinsį 

bolmaġan aśıldan 

218.24   hem yaraŧa niteki ādem Ǿaleyhiǿs-selāmnı ve köp ĥayvānlarnı yaraŧdı hem cinsį bolġan 

aśıldan da yaraŧa 

218.25   yalġız irden gine de yaraŧa niteki ĥażret-i ĥavvānı yaraŧdı ve yalġız ħatundan ġına da 

yaraŧa niteki Ǿįsā 

218.26   Ǿaleyhiǿs-selāmnı yaraŧdı ata birlen ananıñ ikisinden hem yaraŧa niteki başķa ādemlerni 

yaraŧdı (  

218.27   ) daĥı yehūdler hem naśārālar eytdi ( ) biz allahnıñ 

oġılları 

218.28   ve dostlarımız yaǾnį allahnıñ oġlı bolġan Ǿüzeyr birlen Ǿįsāge iyergen ādemlerimiz diyü 

( ) eyt sin 

218.29   ey muĥammed Ǿaleyhiǿs-selām bu revişçe eytüvçi yehūdler birlen naśārālarġa 

( ) bes siz allahnıñ 
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219.1   oġılları ve dostları bolsañız ni üçün allahü teǾālā sizni günāhıñız sebebli Ǿaźāb ķıla ve 

ħālenki ata 

219.2   balasını ve dostını Ǿaźāb ķılmaydur idi ( ) siz allahnıñ oġılları ve 

dostları 

219.3   tügilsiz belki allahü teǾālā yaraŧķan ādemler cümlesinden bolġan ādemsiz 

( ) allahü teǾālā 

219.4   sizlerden tilegen kişisini yarlıķar yaǾnį įmān kitürgeniñizni ( ) ve 

tilegen 

219.5   kişisini Ǿaźāb ķılur yaǾnį įmān kitürmegeniñizni diyüp ( ) daĥı 

219.6   allahü teǾālā üçündür köklerniñ ve yirlerniñ mülki ( ) daĥı kökler birlen yirler 

arasında 

219.7   bolġan nerselerniñ mülki ( ) daĥı ol allahü teǾālāgedür evrileçek ve ķaytaçaķ 

orun 

219.8   ( ) ey kitāb ehli yaǾnį yehūdler ve naśārālar ( ) taĥķįķ 

sizge ilçimiz muĥammed  

219.9   Ǿaleyhiǿs-selām kildi ( ) sizge islām dįnini beyān ķılur ( ) 

peyġamberlerden kisilgen 

219.10   vaķtde kildi sizge ĥażret-i Ǿįsā birlen resūl allahnıñ peyġamber boluvı arasında biş yüz 

toķsan toķız yıl 

219.11   miķdārı bolġan zamanġa fetret ve cāhiliyyet zamanı deyler ( ) sizniñ 

eytüviñiz mekrūh bolġanlıķı üçün 

219.12   kildi ( ) bizge ucmāħ birlen süyünç birüvçi ve tamuġdan 

ķorķıtuvçı hiç kim kilmedi 

219.13   diyüp yaǾnį eger kilgen bolsa įmān kitürür idük diyü Ǿözr isteviñizni bitürüv üçün kildi 

(  

219.14   ) bes bizge kilmedi diyü iǾtiźār ķılmañız taĥķįķ sizge ucmāħ birlen 

süyünç 

219.15   birüvçi ve tamuġdan ķorkutuvçı kildi ( ) allahü teǾālā her bir 

nerse üzerine 
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219.16   küçi yitküçidür ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) şol zamannı 

źikr ķıl ol zamanda mūsā 

219.17   Ǿaleyhiǿs-selām) ķavmine eytdi ( ) ey ķavmim ( ) sizniñ 

üzeriñizge bolġan allah (teǾālā)nıñ 

219.18   niǾmetini isiñizge tüşüriñiz ( ) şol vaķtde bolġan niǾmetini ( ) sizniñ 

içiñizde peyġamberler 

219.19   ķıldı ol peyġamberler sizni ĥaķķ yolġa köndürdiler ve ol peyġamberler sebebli şerāfet 

tabdıñız benū isrāǿįlde 

219.20   yiberilgen ķadar peyġamber hiç bir ümmetke yiberilmegen ( ) daĥı 

sizlerni yaǾnį sizniñ 

219.21   içiñizde pādişāhlar ķıldı yaǾnį firǾavun śoñında peyġamberler köpeydügi kibi benū 

isrāǿįl içinde 

219.22   pādişāhlar da köpeydi ( ) daĥı allah teǾālā sizge birdi ( ) şol nerseni 

(  

219.23   ) ol nerseni bütün Ǿālemden hiç kimge birilmedi yaǾnį sizni deryā yarup 

firǾavundan ķutķardı 

219.24   hem sizni “tįh” śaĥrāsında buluŧ birlen kölegeledi hem sizge kökden “men” hem 

“selvā” indürdi 

219.25   ( ) ey ķavmim ( ) muķaddes bolġan yirge kiriñiz yaǾnį 

peyġamberlerniñ ķarargāhı 

219.26   olġan ve müselmānlarnıñ meskeni bolġan beytüǿl-muķaddes yirine kiriñiz 

( ) şunday 

219.27   muķaddes bolġan yir kim allah teǾālā ol yirni sizge turaçaķ orun itüp levĥüǿl-maĥfūžda 

yazdı (  

219.28   ) daĥı artlarıñız üzerine kenǾān cebābirelerinden ķorķup ķaytmañız 

benū isrāǿįl  

219.29   naķįblerden yaǾnį kenǾān cebābireleriniñ ħāllerini tikşirürge barġan ādemlerden 

cebābirelerniñ ħāllerini 
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220.1   işitüp yıġladılar kāşki mıśırda ölgen bolsaķçı didiler hem ĥażret-i mūsāġa mıśırġa bizniñ 

birlen birge 

220.2   ķayt öziñni reǿįs itermiz didiler ( ) bes eger cebābireden ķorķup  kiri 

ķaytsañız 

220.3   żarar itkeniñiz ħālde yaǾnį dünyā ve āħiret ŝevābından maĥrūm bolġanıñız ħālde kiri 

ķaytursız (  

220.4   ) kenǾān cebābiresiniñ ħāllerini tikşirüp ķaytuvçılar eytdiler ey mūsā 

( ) 

220.5   düristlikde arż-ı muķaddesde Ǿād ķavminden ķalġan uzun ve ķuvvetli ādemler bar bizniñ 

alarġa ķarşı tururġa 

220.6   küçimiz yiterlik tügil ( ) düristlikde biz arż-ı muķaddesege kirmeymiz 

( ) 

220.7   kenǾān cebābiresi arż-ı muķaddeseden çıķġanġa ķadar ( ) bes eger kenǾān 

cebābiresi arż-ı 

220.8   muķaddeseden çıķsalar ( ) bes biz arż-ı muķaddesege kirgüçilerimiz diyüp 

( ) cebābire 

220.9   ħālini tikşirürge barġan naķįblerden iki ir eytdi yaǾnį yehūdā sıbŧından bolġan yufnā oġlı 

kālib 

220.10 birlen yūsuf Ǿahm oġlı bolġan efrāǿįm sıbŧından nūn oġlı yuşaǾ ( ) allahü 

teǾālādan 

220.11   ķorka turġan ādemlerden ( ) allahü teǾālā ol iki ir üzerine įmān hem 

sebāt birlen 

220.12   enǾām ķıldı ( ) kenǾān cebābiresi üzerine ķaryeleriniñ ķabķasından 

kiriñiz alardan 

220.13   ķorkmañız alarnıñ gevdeleri zor bolsa da yürekleri yoķ diyüp eytdiler  

( ) 

220.14   bes her ķayçan siz alarnıñ ķabķalarından kirseñiz ol vaķtde siz ġālib bolursız 

( ) 

220.15   daĥı allahü teǾālā üzerine işleriñizni tabşırıñız ( ) eger siz allahü teǾālāge 

įmān kitürüvçi 
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220.16   vaǾdesiniñ rastlıġını taśdįķ ķıluvçı bolsañız ( ) mūsā Ǿaleyhiǿs-selāmnıñ 

ķavmi eytdiler 

220.17   ey mūsā ( ) arż-ı muķaddesege biz mengü kirmeymiz ( ) 

kenǾān cebābiresi ol 

220.18   arż-ı muķaddesede bolġanları müddetde ( ) bes sin özin bar hem rabbin 

barsun ( ) 

220.19   bes rabbin birlen ikiñiz cebābire birlen śoġış ķılıñız ( ) düristlikde biz bu 

orunda 

220.20   śoġışķa barmay oŧurup turuvçılarmız diyü ( ) ĥażret-i mūsā eytdi ey rabbim 

( ) 

220.21   düristlikde min ħoca bola almaym ( ) meger özime daĥı ķardeşim 

hārūnġa ħoca bola alam 

220.22   ĥażret-i mūsā ķavminden ümįd kisgeç şiķāyet bu sözni eytdi uşançlı kişisi ķardeşi 

hārūn da meźkūr 

220.23   iki ir gine ķaldı ol iki irge de tamām uşanup bite almadı ( ) bes bizniñ 

aramıznı 

220.24   ayur ( ) daĥı iŧāǾatden çıġuvçı ķavm arasını ayur yaǾnį her ķayumızġa 

tiyüşinçe 

220.25   ĥükm it ( ) allahü teǾālā eytdi ( ) bes düristlikde arż-ı muķaddese 

benū isrāǿįl 

220.26   üzerine ħarām ķılınmışdur yaǾnį günāhları sebebli arż-ı muķaddesege kire almaslar 

hem arż-ı muķaddeseni 

220.27   mālik de bola almaslar ( ) ķırķ yıl ( ) yirde ĥayrān bolup 

yorurlar 

220.28   ( ) bes ey mūsā bozuķlıķ ķıluvçı ķavm üzerine yavız duǾāǿ 

ķıluvıña ķayġurma 

220.29   şundan śoñ benū isrāǿįl tįh śaĥrāsında altı fersaħ (yitmiş iki miñ adum) mesāfeni ķırķ 

yıl 
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221.1   seyr ķıldılar seyrleri her künini irteden kiçke ķadar boldı ni ķadar kün boyı seyr ķılsalar 

da kiç 

221.2   birlen hemįşe irte birlen köçken orunlarında boldılar kündiz ķuyaşdan buluŧ kölegelep 

kiç birlen 

221.3   nūr-ı žāhir bolup yaķŧı birür boldı aşaġan ŧaǾāmları men birlen selvā bolup özleri 

yüklegen 

221.4   ŧaşlarından śu çıġup şol śu şarābları boldı mūsā Ǿaleyhiǿs-selām birlen hārūn Ǿaleyhiǿs-

selāmda birge 

221.5   tįh śaĥrāsında bolsalar da alarġa hiç bir meşaķķat ve aġırlıķ bolmadı her ikisi tih 

śaĥrāsında vefāt boldılar 

221.6   ĥażret-i hārūndan mūsā Ǿaleyhiǿs-selām altı yıl śoñ vefāt boldı munıñ śoñında yūşaǾ 

Ǿaleyhiǿs-selām 

221.7   üç aydan śoñ erįĥānı fetĥ itdi naķįblerden kālib birlen yūşaǾdan başķası kinet öldiler 

221.8   ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) ehl-i kitāb üzerine ādemniñ iki 

oġlınıñ ĥaberini 

221.9   oķuv yaǾnį ķābil birlen hābil ĥaberini allahü teǾālā ādem Ǿaleyhiǿs-selāmge bir ķurśaķda 

tuvġan ķız balasını ikinçi 

221.10   ķurśaķda tuvġan ir balasına çiftlendürüv birlen vahy ķıldı ķābil birlen birge tuvġan ķız 

bala “iķlįmā” körkemrek 

221.11   boldukdan hābilge birüvge rāżī bolmadı ķābil açulandı ādem Ǿaleyhiǿs-selām ķābįl 

birlen hābįlge ikiñizde 

221.12   ķurbān çalıġız ķaysıñıznıñ ķurbānı maķbūl olsa iķlįmā añar bolur didi her ikisi ķurbān 

boġazladılar 

221.13   hābįlniñ ķurbānını kökden oŧ tüşüp yandurdı ol vaķt ķurbān maķbūl boluvnıñ Ǿalāmeti 

şol idi 

221.14   şundan śoñ ķābįlniñ bigrek açuvı artdı ( ) ĥaķlıķ birlen oķuv ( ) şol 

vaķtdaġı 

221.15   ĥaberlerini oķuv ādemniñ iki oġlı allahü teǾālāge yaķın boluna turġan nerse birlen 

yaķınlık ķıldılar yaǾnį 

221.16   ķurbān çaldılar ( ) bes ol ķurbānnı iki oġlınıñ birisinden ķabūl ķılındı 

(  

221.17   ) ve ikinçisinden ķabūl ķılınmadı ( ) ķurbānı ķabūl ķılınmaġanı 

yaǾnį ķābįl ķurbānı ķabūl 
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221.18   ķılınġanı yaǾnį hābįlge eytdi min sini öltürürmün ķābįlge hābįl ni üçün mini öltüresün 

didi 

221.19   kābįl allahü teǾālā siniñ ķurbanıñnı ķabūl itdi şunın üçün öltürem didi ( ) hābil eytdi 

(  

221.20   ) budur başķa tügildür ķurbānnı allahü teǾālā ħilāflıķ ķıluvda 

özinden śaķlanuvçılardan 

221.21   ķabūl ķılur ammā sin allahü teǾālāge ħilāflıķ ķıldıñ ve ĥükmine rāżı bolmadıñ 

( ) eger sin 

221.22   mine töşeseñ ( ) ķolıñnı ( ) mini öltürmegin üçün ( ) min 

ķolımnı 

221.23   töşegüçi tügilmün ( ) siñe ( ) sini öltürmekim üçün ( ) düristlikde min 

(  

221.24   ) bütün Ǿālemni terbiye itüvçi bolġan allahdan ķorķamun 

( ) düristlikde 

221.25   min siniñ ķaytuvıñnı tileymün ( ) özümniñ hem siniñ günāhıñ birlen yaǾnį 

min siñe boy 

221.26   śunamun şunıñ üçün eger de min siñe öltürüv birlen ķolımnı töşesem siniñ minim 

günāhımnı yükleviñni 

221.27   tilev üçün eger sin miñe öltürüv birlen ķolıñnı töşeseñ öziñniñ günāhıñnı yükleviñni 

tilev üçün 

221.28   ( ) bes eger sin mini öltürseñ oŧ iyelerinden bolursun bes şunıñ 

üçün 

221.29   min siñi öltürüv sebebi birlen sini öltürüv günāhsı birlen ķaytuvnı tilemeym ol vaķt min 

oŧ iyelerinden 
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222.1   bolur idim ( ) ve bu oŧ cebr ķıluvçılarnıñ cezāsıdur ( ) 

bes ķābįlge 
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222.2   nefsi ziynetli ve yiñil iş ķıldı ( ) ķardeşi hābįlni öltürüvni ( ) bes ķardeşi 

hābįlni 

222.3   öltürdi ( ) bes ķābįl dünyā ve āħiret cihetinden żarar itüvçilerden 

bolup ŧañġa 

222.4   kirdi (evrildi) çünki ķābįl Ǿömri boyınça sürülmiş ve ķayġulı bolup yorıdı ķābįlniñ 

hābįlni 

222.5   öltürüvi ĥirā taġında hābįlniñ yigirmi yaşında vaķtinde boldı dimişler ķābįl hābįlni 

öltürgen śoñında 

222.6   yirde evvelgi meyyit bolġanlıķı üçün ni ķılurġa bilmey ĥayrān bolup yorıdı 

( ) bes 

222.7   allahü teǾālā ķarġa yiberdi ( ) ol ķarġa yirge burnu birlen hem ayaġı birlen 

ķazur boldı 

222.8   hem tofraġını ölgen ķarġa üzerine saçar boldı ( ) allahü teǾālā ķarġanı yiberdi 

kābįlge körsetür 

222.9   üçün ( ) ol ķarġa ķardeşi bolġan ķarġanıñ öleksesini niçük örtür 

ķābįl 

222.10hābįlniñ defni ĥaķında ĥayrān bolup yorıgeç allahü teǾālā iki ķarġa yiberdi bu ķarġalar 

śoġışdılar da 

222.11   birisi ikinçisini öltürdi bes öltürgen ķarġa burnı hem ayaġı birlen yirni ķazup çuķur 

yaśap 

222.12   defn ķıldı ( ) ķābįl eytdi ey minim helāklikim 

( ) 

222.13   eyā min bu ķarġa kibi bolmaķdan da Ǿāciz boldım mu ( ) bes 

ķardeşimniñ  öleksesini 

222.14   ve Ǿavretni yaşirürmün ( ) bes ķābįl ķardeşini öltürüvine 

ökinüvçilerden bolup 

222.15   ŧañġa kirdi ve ökindi çünki ķayda ķoyarġa bilmeyinçe abdurap bir yıl köterüp yorıdı 

hem 

222.16   ķardeşini öltürüvi sebebli tüsi ķarġaġa eylendi ( ) bu ķābįl ķılġan iş üçün 

de (  
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222.17   ) benū isrāǿįl üzerine yazduķ ve ĥükm itdük biz ( ) düristlikde şaǿn 

(  

222.18   ) bir kişi kişi öltürse ( ) ķıśāśnı vācib ite turġan kişi öltürüvniñ başķa 

(  

222.19   ) yā ki yirde şirk kibi ve yol kisüv kibi bozuķlıķ ķıluvdan başķa 

( )  

222.20   bes göyā ki ol kişi bütün ādemni öltürdi çünki bir ādemni öltürüv birlen bütün ādemni 

öltürüv 

222.21   allahü teǾālānıñ açuvını tartuvda berāber ( ) ve bir kişi bir kişini tirgizse 

yaǾnį tirük ķaluvına 

222.22   sebeb bolsa ķıśāśdan afv ķıluv öltürüvden ŧıyıluv yāǾki helāk ite turġan sebeblerden 

ķutķaruv kibi 

222.23   ( ) bes göyā ki ol kişi bütün kişini tirgüzdi yaǾnį bütün kişiniñ tirük 

ķaluvına 

222.24   sebeb boldı ( ) ve taĥķįķ benū isrāǿįlge resūllerimiz kildi ( ) 

žāhir bolġan 

222.25   muǾcizeler birlen ( ) munıñ śoñında benū isrāǿįlden köpisi ( ) 

peyġamberlerimiz kilgenniñ 

222.26   śoñında ( ) yirde kişi öltürüv birlen isrāf ķıluvçılardur yol kisüv 

mesǿelesinde 

222.27   allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi bu źikr ķılınaçaķ āyetniñ nuzūline sebeb şol  

Ǿurnadan bir ķavm 

222.28   hicretden altınçı yılda medįne-i münevverege kilüp islām birlen müşerref bolduķları 

śoñında medįne 

222.29   havāsı tabįǾatlerine muvāfıķ bolmaġanlıġı üçün medįnede turuvnı yaratmadılar hem 

tabįǾatleri 

 

I / 223 

 

223.1   özgerdi tüsleri śarġaydı ķurśaķları köpdi uluġlandı resūl allah bu ķavmge medįneden 

çıġup 



 596

223.2   teveler ķaŧına barup teve sütleri ve teve bevlleri içerge ķoşdı bu orniyun(?) ķavmi resūl 

allah eytkençe teve 

223.3   sütleri ve teve bevlleri içdiler hem selāmetlendiler soñra irtidād itüp on biş teve oġırlap 

öz 

223.4   yurŧlarına ķaytup kitdiler resūl allah bular artından öziniñ mevlāsı (azād ķılġan kulı) 

bolġan 

223.5   yesārnı bir niçe ādemler birlen birge yiberdi arınyun(?) ķavmi yesārge ġālib bolup 

yesārnıñ iki ayaġnı 

223.6   ve iki ķolnı kisüp şehįd itdiler munıñ śoñında resūl allah ĥażret-i cābirni bir ķavm birlen 

birge yiberdi  

223.7   bes arınyun(?) tutup resūl allahġa kitürdiler resūl allah bu arınyun(?) ķavminiñ ķollarnı 

ve ayaķlarnı 

223.8   kisdi ve aśdurdı allahü teǾālā şol ĥaķda źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) 

budur başķa 

223.9   tügildür şunday ādemlerniñ cezāǿsı ( ) ol ādemler allah hem allahnıñ 

resūli birlen 

223.10   śoġış ķılurlar yaǾnį allahü teǾālānıñ hem resūl allahnıñ dostları birlen śoġış ķılurlar 

(  

223.11   ) daĥı yirde bozuķlıķ üçün yorurlar ( ) alarnıñ cezāsı öltürülmiş 

boluvlarıdur 

223.12   ( ) yeise aśılmış boluvlarıdur ( ) yeise ķollarınıñ ve 

ayaķlarınıñ 

223.13   kisilmiş boluvıdur ( ) ħilāfdan yaǾnį oñ ķolları śol ayaķları kisilmiş bolur 

(  

223.14   ) yeise yirden nefy ķılınuvlarıdur yaǾnį ĥabs ķılınuvlarıdur yā ki bir 

şehrden ikinçi 

223.15   şehrge yiberilmiş boluvlarıdur allahü teǾālā bu āyetde yol kisüvniñ cezāsında dört nerse 

beyān itdi hemmesi 

223.16   “o” kelimesi birlen bu “o” kelimesi bizniñ ķaşda bil maǾnāsında çünki bu cezālar 

muĥārebege muķābele ŧarįķi 

223.17   birlen źikr ķılındı muĥārebeniñ nevǾileri Ǿādetde maǾlūm çünki muĥārebe faķaŧ 

ķorķutuv birlen gine bola yā ki faķaŧ 
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223.18   mālunı ŧalap aluv birlen gine bola yā ki faķaŧ öltürüv birlen gine bola yā ki öltürüv ve 

māl aluvnıñ ikisi 

223.19   birlen bola bes cezā nevǾileri muĥārebe nevǾilerine muķābil bola bes āyetniñ maǾnāsı 

bola yol kisüvçilerniñ 

223.20   cezāsı faķaŧ öltürüv bola eger özleri faķaŧ öltürseler öltürüvde aśuvda bola eger özleri 

öltürseler de 

223.21   ve mālnı da ŧalap alsalar ħilāf yaķdan ķollarını ve ayaķlarını kisüv bola eger faķaŧ mālnı 

talap alsalar 

223.22   ĥabs ķılınur yā ki bir şehrden ikinçi şehrge yiberüv bola eger faķaŧ ķorķutsalar ( ) 

źikr ķılınġan cezāǿ 

223.23   ( ) yol kisüvçiler üçün dünyāda rüsvālıķdur ( ) daĥı yol 

kisüvçiler 

223.24   üçün āħiretde bardur ( ) uluġ Ǿaźāb ( ) meger dünyāda rüsvālıķ 

āħiretde uluġ 

223.25   Ǿaźāb bolmas şunday ādemlerge ( ) yol kisüvçiler üzerine 

sizniñ 

223.26   küç yitküçi boluvıñızdan ilk alar tevbe itdiler yaǾnį ol ādemler māl almasdan burun bu 

işlerinden 

223.27   tevbe ķıldılar ammā yol kisüvçiler kişi öltürseler yā ki māl ŧalap alsalar yā ki 

cerāĥatleseler 

223.28   bu vaķtde iħtiyār velįler de tileseler Ǿafv ķılurlar ve tileseler ķıśāś alurlar ( ) 

bes biliñiz (  

223.29   ) düristlikde allahü teǾālā ( ) tevbe ķılġan ādemlerni yarlıķaġuçıdur hem 

alarġa raĥmet 

 

I / 224 

 

224.1   itküçidür yaǾnį tevbe ķıluv sebebli ĥudūd allah sāķit bolur ammā ĥuķūķ-ı Ǿibād sāķit 

bolmas digen baǾżılar 

224.2   ammā hidāye iyesi bu istiŝnāǿge bināǿ tevbe śoñında bu cināyetde ĥadd yoķ digen 

( ) ey anday 
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224.3   įmān kitürgen ādemler ( ) allahnıñ Ǿaźābından śaķlanıñız ( ) daĥı   

allahü teǾālā 

224.4   yaķın boluvġa sebeb bolġan izgü işlerni ķıluv birlen allahü teǾālāge yaķın boluvnı isteñiz 

(  

224.5   ) daĥı allahü teǾālā yolında cihād ķılıñız ( ) saǾādet-i ebediyege 

irişüviñiz üçün (  

224.6   ) düristlikde  şunday ādemler kāfir boldılar ( ) eger de kāfir bolġan 

ādemler üçün 

224.7   bolsa ( ) yirde bolġan nerseniñ küllisi ( ) daĥı yerde bolġan 

nerse birlen birge 

224.8   meŝeli bolsa yaǾnį yine şol ķadar nerse alarnıñ mülki bolsa ( ) ol miķdār nerse 

birlen özlerini 

224.9   colup aluvları üçün ( ) ķıyāmet küniniñ Ǿaźābından ( ) kāfir 

bolġan 

224.10   ādemlerden özlerine fidye üçün ol miķdār nerseni ķabūl ķılınmas ( ) 

daĥı ol kāfirlerge 

224.11   hemįşe rencitküçi Ǿaźāb bolur ( ) kāfir bolġan ādemler tamuġ 

oŧından 

224.12   çıġuvnı tilerler ( ) ol kāfirler tamuġ oŧından çıġuvçı tügillerdür 

( ) 

224.13   daĥı ol kāfirler üçün hemįşe bolġuçı Ǿaźāb bardur allahü teǾālā orlav mesǿelesinde źikr 

ķılınaçaķ 

224.14   āyetni indürdi bu sürķa āyetiniñ nuzūline sebeb şol ubeyrıķ oġlı ŧaǾme ĥaķında nāzil 

boldı digenler 

224.15   anıñ ķıśśası ötdi ( ) orlavçı irniñ ve orlavçı ħatunnıñ ĥükmi (  

224.16   ( ) bes orlavçı ir birlen orlavçı ħatunnıñ ķollarını kisiñiz yaǾnį on ķollarnı 

224.17   sürķanıñ rükni yaşrin aluv şarŧı kişi mülkinde bolġan śaķlanġan mālnı aluv niśābı altun 

tenekeniñ 

224.18   dörtden birini yaǾnį on dirhemni aluv eger sarıķ evvel mertebe orlasa oñ ķolnı 

bileziginden kisilür 
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224.19   ikinçi mertebe oġırlasa śoñ ayaķnı kisilür üçünçi mertebe oġırlasa kisilmes belki tevbe 

itkenine ķadar 

224.20   ĥabske  yabılur ( ) kisüp ķılġan nerseleri berāberinde cezāǿ birüv üçün 

ķollarnı kisilür 

224.21   ( ) allahü teǾālā ŧarafından Ǿaźāb üçün ķolları kisülür ( ) ve 

allahü teǾālā ĥükm ķılġan 

224.22   nersesinde ġālibdür hem ĥikmet iyesidür ( ) bes bir kişi orlav sebebli 

ĥaber itüvi 

224.23   śoñından orlavdan tevbe itse ( ) daĥı orlaġan nersesini iyesine ķaytarup birüv 

sebebli işini 

224.24   tüzük ķılsa ( ) bes düristlikde allahü teǾālā ( ) ol oġırlavından tevbe 

itken kişi 

224.25   üzerine tevbesini ķabūl ķıluv birlen ķaytur ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) 

oġırlaġan ādemniñ 

224.26   günāhsını yarlıķaġuçıdur hem añarġa raĥmet ķıluvçıdur ( ) ey muĥammed 

(Ǿaleyhiǿs-selām) eyā bilmeysün mi sin 

224.27   ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) ol allahü teǾālā üçündür 

köklerniñ ve yirlerniñ 

224.28   mülki ( ) allahü teǾālā tilegen ādemni Ǿaźāb ķılur ( ) daĥı 

tilegen 

224.29   ādemni yarlıķar ( ) ve allahü teǾālā her bir nerse üzerine küçi 

yitküçidür (  

 

I / 225 

 

225.1   ) ey anday peyġamber ( ) sini küfrge aşıġuvçı 

ādemlerniñ 

225.2   işi ĥasretlendürmesün ( ) şunday ādemlerden (münāfıķlardan) 

( ) alar aġızları 
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225.3   birlen įmān kitürdük dip eytdiler ( ) ħālbūkim köñilleri įmān kitürmedi 

(  

225.4   ) daĥı şunday ādemlerden ( ) alar yehūd boldılar ( ) bu 

münāfıķlar birlen 

225.5   yehūdler yalġan sözni ķabūl itüp işitüvçilerdür ( ) daĥı ol münāfıķlar 

birlen 

225.6   yehūdler ikinçi yehūd ķavmi üçün sinden işitüvçilerdür ( ) ol yehūdler ikinçi 

ķavm Ǿinād 

225.7   üçün siñe kilmediler yaǾnį siniñ meclisiñde ĥāżır bolmadılar 

( ) ol 

225.8   yehūdler tevrāt sözlerini allahü teǾālā ķoyġan orunlarından śoñ avışdururlar ( ) 

hem ol yehūdler 

225.9   eytürler ( ) eger allahü teǾālā ķoyġan orunlarından avışdurulġan sözler 

sizge birilmiş bolsa 

225.10   ( ) bes tutuvıñız ol avışdurulmışnı hen anıñ birlen Ǿamel itiñiz ( ) ve 

eger allahü teǾālā 

225.11   ķoyġan orunlarından döndürülmiş bolmaġan sözler sizge birilmese belki muĥammed 

(Ǿaleyhiǿs-selām) anıñ ħilāfı 

225.12   birlen sizge fetvā birse ( ) bes ol muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) fetvā birgen 

sözden śaķlanıñız yaǾnį 

225.13   ol söz birlen Ǿamel ķılmañız * bu āyetniñ nuzūline sebeb şol: bir vaķtde ehl-i 

ĥayberden bir şerįf birlen 

225.14   şerįfe zinā ķıldılar her ikisi muĥśan idiler bularnı ŧaş birlen aŧup öltürüvni mekrūh 

kördiler 

225.15   şundan śoñ bu şerįf birlen şerįfeni ehl-i ĥayber özlerinden bir ķavm birlen benū 

ķarįžaġa yiberdiler benū 

225.16   ķarįžalar resūl allahdan fetvā śorasunlar üçün hem ehl-i ĥayber benū ķarįžaġa eytdiler 

eger de muĥammed 

225.17   Ǿaleyhiǿs-selām yüz mertebe śoġuv birlen hem yüzlerini ķaraġa boyap yurtu birlen 

buyursa ķabūl itiñiz eger de 

225.18   taş birlen aŧdurup öltürüvni buyursa ķabūl ķılmañız didiler resūl allah benū ķarįžaġa bu 

şerįf birlen 
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225.19   şerįfeni recm birlen emr itdi recmden baş tartdılar resūl allah süreyyā oġlı yehūdįler 

Ǿālimini özi 

225.20   birlen yehūdler arasında ĥākim ķıldı resūl allah süreyyā oġlına eytdi mūsā üçün deryānı 

yarġan hem 

225.21   sizge ĥaķķ ik bāŧılnı ayurġuçı tevrātnı birgen hem sizni ķutķarup firǾavunnı ġarķ itken 

maǾbūd-ı 

225.22   biǿl-ħaķķ bolġan allahnı ĥaber biremün siñe tevrāt kitābında muĥśan bolġan ādemge 

recmni tabasun mı didi 

225.23   śureyyā oġlı belį tabam didi yehūdler birden śureyyā oġlına hücūm itdiler śureyyā oġlı 

Ǿaźāb itüvden 

225.24   ķorķup eytdim didi şundan śoñ resūl allah mescid ķayusı aldında şerįf birlen şerįfeni taş 

birlen 

225.25   aŧup öltürüvge emr itdi hem şolay itdiler ( ) ve kimdür allahü teǾālā 

ol kişini 

225.26   rüsvāy itüvni ve azdıruvnı tilese ( ) bes ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām)  

ol kişi üçün mālik bola 

225.27   almassuñ ( ) allahdan ( ) fitneni yibere turġan hiç nerseni ( ) bu 

yehūdler ( ) 

225.28   şunday ādemlerdür ( ) allahü teǾālā ol yehūdlerniñ köñillerini 

küfrden pāklavnı 

225.29   tilemedi ( ) ol yehūdler üçün dünyāda rüsvālıkdur. 

( ) daĥı 

 

I / 226 

 

226.1   ol yehūdler üçün āħiretde uluġ Ǿaźāb bardur ( ) ol yehūdler yalġannı 

ķabūl itüp  

226.2   işitküçilerdür ( ) ħarām aşavçılardur ( ) bes eger ey muĥammed 

(Ǿaleyhiǿs-selām) ĥükm 

226.3   üçün yehūdler siñe kilseler ( ) bes yehūdler arasında ĥükm it 

( ) yā ki 
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226.4   ĥükm itmeyinçe yehūdlerden yüz döndür resūl ekremge ehl-i kitāb ĥükm üçün kilgende 

resūl allahnıñ ĥükm 

226.5   ķıluv birlen aǾrāż ķıluv arasında bu āyetden iħtiyārlı boluvı biline ( ) ve 

eger sin ey 

226.6   muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) ĥükm itmeyinçe yehūdlerdien yüz döndürseñ 

( ) bes yehūdler siñe hiç 

226.7   nerse żarar ite almaslar allahü teǾālā sini alarnıñ żararından śaķlar ( ) ve eger 

sin yehūdler 

226.8   arasında ĥükm itseñ ( ) bes yehūdler arasında Ǿadllik birlen ĥükm it 

(  

226.9    ) düristlikde allahü teǾālā ĥükmde Ǿadllik ķıluvçılarnı dost köredür 

(  

226.10   ve niçük yehūdler sini įmān kitürmey turup ĥükm ķıluvçı ķılurlar ( ) 

ħālbūkim yehūdler 

226.11   ķaşında tevrāt bar ( ) ol tevrātda allahü teǾālānıñ ĥükmi de bar ol 

ĥükmler içinde recm-i 

226.12   muħśan da bar ( ) munıñ śoñında sini ĥākim ķılġandan śoñ 

özleriniñ ķaşında 

226.13   bolġan kitāblarına muvāfıķ ķılġan ĥükminden niçük yüz döndüreler yaǾnį bu ħālleri 

Ǿacebdür (  

226.14   ) ve bu yehūdler özleriniñ kitāblarına įmān kitürüvçi tügillerdür çünki eger 

özleriniñ 

226.15   kitāblarına įmān kitürseler kitāblarına muvāfıķ bolġan ĥükmden baş tartmaslar idi 

( ) 

226.16   düristlikde biz tevrātnı indürdük ( ) ol tevrātda ĥaķlıķġa köndürüv hem 

bilimsiz ĥükmlerni 

226.17  açuķ ķıla turġan nūr bardur ( ) ol tevrāt birlen benū isrāǿįl 

peyġamberleri ĥükm 
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226.18   ķılur boldılar ( ) şunday peyġamberler ĥükm ķılur boldılar alar allahġa boy 

śundılar 

226.19   ( ) yehūd bolġan ādemlerge ĥükm ķılur boldılar ( ) daĥı benū 

isrāǿįlniñ 

226.20   zāhidleri ĥükm ķılur boldılar ( ) daĥı benū isrāǿįlniñ Ǿālimleri ĥükm ķılur 

226.21   boldılar ( ) allahü teǾālānıñ kitābından śaķlanmış bolġan 

nerseleri 

226.22   birlen ĥükm ķılur boldılar yaǾnį alarġa allahü teǾālānıñ kitābını śaķlav birlen żāǿiǾ 

ķılmav 

226.23   ve özgertmev birlen emr ķıluvı sebebli ĥükm ķılur boldılar ( ) daĥı 

benū isrāǿįl 

226.24   peyġamberleri hem zāhidleri ve Ǿālimleri ol kitāb üzerine şāhidler yaǾnį özgertilmesün 

diyü tikşirüvçiler 

226.25   boldılar ( ) bes ey ĥākimler ĥükm itüvde ādemlerden ķorķmañız 

( ) ve minden gine 

226.26   ķorķıñız ( ) daĥı minim indürgen ĥükm-i āyetlerim birlen 

almaşdurmañız ( ) dünyānıñ 

226.27   az bolġan aķçesini yaǾnį rüşvet birlen ĥükm ķılmañız köp aķçe berāberinde  allahü 

teǾālānıñ āyetlerini 

226.28   almaşduruvnıñ düristligi bilinmey yaǾnį dünyā nersesi ĥadd-i zātında az maǾnāsında 

iżāfe birlen kirek az ve kirek 

 

I / 227 

 

227.1   köp bolsun ( ) ve bir kişi ĥükm ķılmasa ( ) allahü teǾālā 

indürgen nerse birlen 

227.2   ( ) bes allahü teǾālā indürgen nerse birlen ħorġa śayup ĥükm ķılmavçı ādemler 

( ) 

227.3   alardur kāfirler yaǾnį allahü teǾālā indürgen āyetlerni inkār itüvçiler allahü teǾālā ķıśāś 

mesǿelesi ĥaķında 
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227.4   źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) yehūdler üzerine yazduķ ve farż ķılduķ 

( ) tevrātda 

227.5   ( ) düristlikde nefs nefs berāberinde öltürülmiş bolur yaǾnį bir kişi kişi 

öltürse 

227.6   özini öltürülür bes bu āyet delālet ķıladur bir müselmān źemmįnį öltürse müselmānnı 

öltürülüvge oşandaķ 

227.7   ir kişi ħatunnı öltürse irni öltürülüvge hem āzād kişi ķulnı öltürse āzād kişini öltürülüvge 

(  

227.8   ) daĥı közni çıġarılmış bolur köz berāberinde ( ) daĥı burunnı 

kisilmiş bolur burun 

227.9   berāberinde ( ) daĥı ķulaķnı kisilmiş bolur ķulaķ berāberinde 

( ) daĥı tişni 

227.10   śoralmış bolur tiş berāberinde ( ) daĥı cerāĥatler ķıśāś iyesidür eger 

ķıśāś mümkin 

227.11   bolsa eger mümāŝilni iǾtibār müşkil bolduķdan ķıśāś mümkin bolmasa ĥukūmet Ǿadl-i 

vācib bolur * bu āyet birlen 

227.12   bizniñ şerįǾatimizde ķıśāś mesǿelesine istidlālniñ fāǿidesi şol çünki allahü teǾālā bu 

āyetde mūsā Ǿaleyhiǿs-selāmge 

227.13   hem ķavmine meşrūǾ bolġan nerseden ĥaber birdi indi bizden burun bolġan 

peyġamberlerniñ şerįǾatni 

227.14   allahü teǾālā yā ki resūl allah inkārsız ġına beyān ķılsa bizge ol şerįǾat birlen Ǿamel 

ķıluv lāzım bola bu orun da 

227.15   allahü teǾālā mūsā Ǿaleyhiǿs-selāmnıñ şerįǾatinden inkārsız bizge ĥaber birdi 

( ) bes bir kişi ķıśāśnı 

227.16   śadaķa ķılsa yaǾnį ķıśāś alınurġa tiyüş bolġan ādemden ķıśāśnı Ǿafv itse ( ) 

bes 

227.17   bu taśdiķ taśdiķ ķıluvçınıñ günāhsını ürtküçidür yaǾnį ķıśāśnı Ǿafv ķıluvı sebebli Ǿafv 

ķıluvçınıñ 

227.18   günāhsı yarlıķanur ( ) ve bir kişi ĥükm itmese kirek ķıśāśda ve kirek başķa 

işde bolsun 
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227.19   ( ) allahü teǾālā indürgen nerse birlen ( ) bes allahü teǾālā 

indürgen nerse birlen 

227.20   ĥükm ķılmavçılar alardur cebr itüvçiler ( ) daĥı peyġamberlerniñ 

eŝerleri üzerine 

227.21   iyertdük biz yaǾnį peyġamberler artından iyertdük ( ) meryem oġlı Ǿįsānı 

(  

227.22   ) özi aldında bolġan nerseni taśdįķ ķıluvçı bolġan ħālde ol Ǿįsā ( ) 

227.23   öziniñ aldında bolġan nerse tevrātdan bolġuçı ( ) daĥı Ǿįsāġa incįl birdük 

(  

227.24   ) ol incįlde ĥaķlıķġa köndürüv hem şübheli nerselerni açuķ ķıla turġan nūr ŝābit 

bolġan ħālde (  

227.25   daĥı ol incįl taśdįķ ķıluvçı bolġan ħālde ( ) öziniñ aldında bolġan nerseni 

(  

227.26   ) öziniñ aldında bolġan nerse tevrātdan bolġuçı ( ) daĥı 

incįlde 

227.27   hidāyet hem vaǾaž bolġuçıdur allahdan ķorķuvçılar üçün ( ) daĥı 

incįl ehl-i ĥükm 

227.28   ķılsun ( ) allahü teǾālā incįlde indürgen nerse birlen ( ) 

ve kimdür ĥükm 

227.29   ķılmasa ( ) allahü teǾālā indürgen nerse birlen ( ) bes bu allahü 

teǾālā indürgen nerse 

 

I / 228 

 

228.1   birle ĥükm ķılmaġan ādemler ( ) alardur allahü teǾālānıñ ŧāǾatinden 

çıġuvçılar allahü teǾālā özi 

228.2   indürgen nerse birlen ĥükm ķılmaġan ādemlerni kāfir hem žālim hem fāsiķ dip aŧadı bes 

ĥükm itmevden 
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228.3   inkār murād bolur elbette allahü teǾālā indürgen nerseni inkār itüvçi kāfir de žālim de 

fāsiķ de bola çünki 

228.4   muŧlaķ žālim birlen muŧlaķ fāsiķ elbette kāfir bola yā ki allahü teǾālā indürgen nerse 

birlen ĥükm itmegen kişi 

228.5   allahü teǾālānıñ niǾmetini inkār itüvçi ĥükminde cebr itüvçi işinde allahü teǾālānıñ 

ŧāǾatinden çıġuvçı maǾnāsında 

228.6   bolur ( ) daĥı ey muĥammed siñe kitāb (ķurān) indürdük ( ) 

ĥaķlıķ birlen 

228.7   ( ) rastlavçı bolġan ħālde ol kitāb ( ) öziniñ aldında bolġan nerseni 

228.8   ( ) öziniñ aldında bolġan nerse semāvį kitāblardan bolġuçı ( ) daĥı 

başķa 

228.9   semāvį kitāblar üzerine şāhid bolġan ħālde ( ) bes ehl-i kitāb arasında ĥükm 

it sin 

228.10  ey muĥammed ( ) allahü teǾālā indürgen nerse birlen ( ) daĥı 

ehl-i kitābnıñ nefs 

228.11   arzularına iyerme ( ) öziñe kilgen nerseden avışuv birlen ( ) öziñe 

ķilgen nerse 

228.12   ĥaķdan bolġuçı ( ) ey ādemler sizlerden her biriñiz üçün ķılduķ ( ) 

meñgülik 

228.13   tirüklikge sebeb bolġan şerįǾat ( ) daĥı dįnde rūşān bolġan ŧarįķ ( ) 

ve eger 

228.14   allahü teǾālā tilese idi ( ) sizni dįnde müttefik bolġan bir ümmet ķılur 

idi (  

228.15   ) likin allahü teǾālā sizni imtiĥān ķıluvnı tiler ( ) sizge birgen 

nersesinde yaǾnį 

228.16   sizge birgen türli şerįǾatlerinde şunıñ üçün sizni muħtelif bolġan ümmet ķıldı 

(  

228.17   bes izgü işlerge āşuġıñız ( ) cıyılġanıñız ħālde baraçak ornıñız allahü 

teǾālāgedür 
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228.18   ( ) bes allahü teǾālā sizge ĥaber birür ( ) şol nerse birlen ( ) 

ol nersede 

228.19   iħtilāf ķılur boldıñız ( ) daĥı kitābnı ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) 

biz siñe indürdük ehl-i 

228.20   kitāb arasında ĥükm ķıl diyü birlen ( ) allahü teǾālā indürgen nerse birlen 

(  

228.21   ) daĥı ĥükm itüvde ehl-i kitābnıñ nefsleri arzu ķılġan nersege iyermesün 

(  

228.22   ) daĥı ehl-i kitābnıñ siñi fitnege tüşürüvinden yaǾnį döndürüvinden śaķlansun 

(  

228.23   ) allahü teǾālānıñ siñe indürgen nersesiniñ baǾżısından 

( ) bes 

228.24   eger ehl-i kitāb ĥükmden yüz döndürse ( ) bes bilsün ( ) budur başķa 

tügildür 

228.25   allahü teǾālā tiler ( ) ehl-i kitābķa günāhlarınıñ baǾżısı sebebli 

Ǿaźāb birlen 

228.26   irişüvi yaǾnį Ǿaźāb ķıluvnı ( ) daĥı düristlikde ādemlerden köpisi 

( ) 

228.27   elbette allahü teǾālānıñ ŧāǾatinden çıġuvçılardur ( ) eyā bu yehūd 

cāhiliyyet milletiniñ ĥükmini 

228.28   isterler mi bu āyetniñ nuzūline sebeb şol yehūdlerden benū ķarįża ķabįlesi arasında 

öltürüşüv vāķǾa boldı 

 

I / 229 

 

229.1   resūl allahġa ĥükmge kildiler benū ķarįżalar eytdiler benū naźįr bizniñ ķardeşimiz 

dįnimiz bir kitābımız bir 
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229.2   eger de benū naźįrden bir ādem bizden bir ādemni öltürse bizge yitmiş vesk (bir vesk 

altmış śāǾ her 

229.3   śāǾ sikiz ķadak ) ħurma birsünler eger bizden bir ādem benū naźįrdeñ bir ādemni öltürse 

bizden yüz ķırķ 

229.4   vesk ħurmā alsunlar didi resūl allah eytdi ķanlar berāber benū naźįr ķanı birlen benū 

ķarįža ķanı 

229.5   arasında ayurma yoķ diyüp ĥükm itemün didi benū naźįrler resūl allahġa açuvlandılar 

biz siniñ ĥükmiñe 

229.6   rāżī tügil sin bizge düşmān didiler ( ) ĥükm yüzinden allahü 

teǾālādan kimdür 

229.7   körkemrek yaǾnį hiç kim yıraķ ( ) şiksiz işanuvçı ķavm üçün 

( ) 

229.8   ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) yehūdlerni daĥı naśārālarnı 

tutmañız 

229.9   ( ) çın dostlar itüp ( ) yehūdlerniñ naśārālarnıñ baǾżısı dįnleri 

küfr 

229.10   boluvda bir bolġanlıķı üçün sizniñ ħilāfıñızda baǾżısına dostlardur çünki küfr-i millet 

vāĥide öz aralarında 

229.11   ni ķadar düşmān bolsalar da sizniñ ħilāfıñızġa kilgende dost boluşurlar iki muħālifniñ 

üçünçi 

229.12   nersede ittifāķları cāǿiz ( ) ey müǿminler sizlerden kimdür yehūd ve 

naśārālarnı çın dost 

229.13   tutsa ( ) bes düristlikde ol kişi yehūdler ve naśārālar cümlesindendür ( ) 

düristlikde allahü 

229.14   teǾālā ( ) žulm ķıluvçı ķavmni ĥaķlıķġa köndürmes ( ) 

bes ey muĥammed 

229.15    Ǿaleyhiǿs-selām sin şunday ādemlerni körürsüñ ( ) ol ādemlerniñ 

köñillerinde żaǾįf iǾtiķād 

229.16   bardur yaǾnį münāfıķlarnı körürsün Ǿabduǿl-lah bin übey kibi ( ) yehūd ve 

naśārālarġa yaǾnį alarġa 
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229.17   dost bolurġa aşuġurlar ( ) eytürler ol münāfıķlar biz ķorķamız 

( ) bizge 

229.18   zaman dāǿirelerinden bir dāǿire irişüvinden yaǾnį biz özimizge bir nāçār ħāliniñ 

irişüvinden ķorķamız yaǾnį biz 

229.19  żaǾiflenüvimizde devlet kāfirlerge köçer dip Ǿabduǿl-lah bin śāmet bir vaķtde resūl 

allahġa eytdi ey 

229.20   resūl allah minim yehūdlerden köp dostlarım bar ĥāżır min alarnıñ dostlıķından 

bizemün diyü şol vaķt 

229.21    Ǿabduǿl-lah bin ubeyy eytdi min irmün zamannıñ eylenüp kitüvinden ķorķam alarnıñ 

da kirek vaķti bolmaġay 

229.22   idi min alarnıñ dostlıķından bizmeym didi ( ) bes yaķındur ki 

allahü teǾālā 

229.23   resūline dįnni üstün ķıluvnı hem yardemni kitürmeki ( ) yeise özi 

ķaşından bir iş 

229.24   ni kitürmeki yaǾnį münāfıķlarnı rüsvāy ķılmaķı ( ) bes bu münāfıķlar ŧanġa 

kirürler yaǾnį 

229.25   evrilürler ( ) köñillerinde yaşirgen nerseleri yaǾnį şik ve nifāķları 

üzerine 

229.26   ( ) ökingenleri ħālde ( ) daĥı allahü teǾālā münāfıķlarnı 

rüsvāy ķılġan ve perdelerini 

229.27   yırtķannıñ śoñında įmān kitürgen ādemlerniñ baǾżısı baǾżısına eytürler ( ) eyā bu 

ādemler mi 

229.28   ( ) şunday ādemlerdür ki allah birlen ķasem itdiler ( ) 

yemįnlerinin ġāyesi 

229.29   birlen ( ) düristlikde ol münāfıķlar elbette siz müǿminler birlen birgemiz 

diyü yemįn iterler yaǾnį 

 

I / 230 

 

230.1   yemįnlerinin ġayesi birlen allahü teǾālā birlen biz sizniñ birlen birge diyü yemįn itken 

ādemler bular mı dip 
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230.2   eytürler ( ) münāfıķlarnıñ nifāķ sebebli izgü Ǿamelleri bāŧıl boldı 

( ) 

230.3   bes münāfıķlar dünyāda żarar itüvçi bolup ve rüsvāy bolup evrildiler ( ) 

ey anday 

230.4   įmān kitürgen ādemler ( ) sizlerden kimdür dįninden kiri 

küfrge ķaytur 

230.5   ( ) bes allahü teǾālā tiz kitürür şunday ķavmni ( ) ol 

ķavmni allahü teǾālā 

230.6   dost körür hem ol ķavm allahü teǾālānı dost körürler allahü teǾālā ve vuķuǾsını bilgen 

nerse birlen bolmasından 

230.7   burun ĥaber birdi resūl allah vefāt bolġannıñ śoñında Ǿarabdan bir niçe cemāǾat mürted 

boldılar allahü teǾālā 

230.8   dost körgen ķavmden ħālifeler murād hem resūl allah bu āyet ingeç ebū mūsā el-eşǾārįge 

işāret ķıldı 

230.9   ( ) ol ķavm müǿminlerge şefķatlilerdür ( ) (1) kāfirler 

üzerine ķaŧılardur 

230.10   ( ) ol ķavm allahü teǾālā yolında śoġış ķılurlar 

( ) daĥı şelte 

230.11   ķıluvçınıñ şeltesinden ķorķmaslar ( ) bu źikr ķılınġan śıfatlar allahnıñ 

fażlıdur ( ) 

230.12   allahü teǾālā ol fażlını tilegen kişisine birür ( ) ve allahü teǾālānıñ fażlı 

kiñdür fażlına ehl bolġan 

230.13   ādemni bilgüçidür allahü teǾālānıñ yehūdlerni naśārālarnı dost tutmañız digen āyeti 

ingeç müselmānlar 

230.14   kāfirlerden bizdiler hem benū ķarįža ve benū naźįrada müselmānlardan bizdiler hem 

hiçbir müselmān birlen söyleşmeske 

230.15   ve olŧurışmasķa yemįn itdiler şundan śoñ Ǿabduǿl-lah bin selām hem anıñ yoldaşları 

resūl allahġa eytdiler 

230.16   ey allahnıñ resūlį bizniñ yaķınlarımız bizden bizdiler ve biznin ŧura turġan orunlarımız 

alar arasında idi 
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230.17   bizge bu iş aġır boldı diyü şol ĥaķda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) budur başķa 

230.18   tügildür sizniñ dostıñız ( ) allahü teǾālā hem anıñ resūlidür ( ) 

daĥı įmān kitürgen 

230.19   ādemlerdür yaǾnį kāfirler sizden bizse sizge ni żarar ( ) şunday įmān kitürgen 

ādemlerdür ( ) 

230.20   alar namāz oķurlar (  ) daĥı zekāt birürler ( ) ħālbūkim alar 

rukūǾ ķıluvçılardur 

230.21   yaǾnį namāzda rukūǾ ķılġan ħāllerinde zekāt birürler * bu āyet ĥażret-i Ǿalį ĥaķında indi 

digenler ĥażret-i Ǿalįden 

230.22   rukūǾda ħālde bir śadaķa śoravçı śadaķa śoradı ĥażret-i Ǿalį az ġına Ǿamel birlen 

yüzigini śalup 

230.23   birdi bes bu āyet delālet ķıladur namāzda ħālde śadaķa birüvniñ düristligine hem az 

Ǿamelniñ namāznı bozmavına 

230.24   yā ki “ ”nıñ maǾnāsı ħālbūkim alar nefl-i Ǿibādetde ķıluvçılardur maǾnāsında 

yaǾnį farż namāznı 

230.25   ve farż zekātını edāǿ ķılurlar hem namāz oķuġanda zekāt birgende nefl-i Ǿibādetni de 

ķılurlar bes bu vaķtde 

230.26   bu āyet delālet ķıladur zekāt ismi nefl-i śadaķaġa da vāķǾa boluvġa hem az Ǿamelniñ 

namāzda mübāĥ boluvına (  

230.27   ) ve kimdür allahü teǾālānı hem resūlni dost tutsa ( ) daĥı 

įmān kitürgen 

230.28   ādemlerni dost tutsa ( ) bes düristlikde allahü teǾālānıñ ħizbį yaǾnį dįnine 

yardem birüvçileri 

230.29   ( ) alardur ġālibler (küçliler) zeyd oġlı rifāǾe ĥars oġlı suveyd evvel islām 

230.30   1) bu āyetniñ delāleti ile müǿmin śıfatı müǿminke özin kibi körsetüp kāfirge uluġ 

boluvçılıķ biline zamanımızda ise her kim 

230.31   öziniñ baş buluvın süydükinden birisi ikinçisiniñ żararına söylevden hiç tartmaylar. 

 

I / 231 
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231.1   ižhār ķılup yorıdılar da śoñra münāfıķ boldılar müselmānlardan bir niçe irler bu iki 

münāfıķnı dost 

231.2   körüp yorıylar idi allahü teǾālā şol işden ŧıyup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) 

231.3   ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) şunday ādemlerni tutmañız 

(  

231.4   ) ol ādemler sizniñ dįniñizni masĥara ve oyun itüp tutdılar ( ) şunday 

ādemlerdendür 

231.5   ol sizniñ dįniñizni masĥara ve oyun itüp tutuvçılar ( ) ol 

ādemlerge sizden ilk 

231.6   kitāb birildi yaǾnį ħor tutķan ehl-i kitāb tutmañız ( ) daĥı müşrik bolġan 

kāfirlerni tutmañız 

231.7   ( ) dostlar itüp ( ) ŧıyġan nersesinde allahdan ķorķıñız ( ) eger 

siz 

231.8   ĥaķķ müǿmin bolsañız ( ) her ķayçan namāzġa nidā ķılsañız yaǾnį 

eźān eytseñiz 

231.9   ( ) ol nidānı hem namāznı masĥara tutarlar niteki medįnede bir naśrāni 

müǿeźźin 

231.10   “ ” digeç allahü teǾālā ol yalġançını yandursa idi dip eytdi şundan śoñ 

231.11   şol naśrāni bir kiçede ehl-i beyti yuķlaġaç ķolına oŧ  alup hidmetçisi yanına kirdi oŧnıñ 

oçķunları 

231.12   ivge öçüp tüşüp naśrānįni de ehl-i beytni de yandurdı ( ) bu iş yaǾnį bularnıñ 

eźānnı hem namāznı 

231.13   masĥara ve oyun tutuvları ( ) şunıñ sebeblidür düristlikde bu eźānnı 

hem namāznı masĥara 

231.14   ve oyun tutuvçılar Ǿaķlları bolmaġan ķavmdür yaǾnį fikr ķılmavları sebebli göyā 

Ǿaķlları yoķ kibidür 

231.15   bu āyet delālet ķıladur eźānnıñ naśś kitāb birlen meşrūǾ bolmavına hem fażįletine 

delālet ķıladur (  
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231.16   ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) ey kitāb ehli yaǾnį yehūdler ve 

naśārālar ( ) 

231.17   bizden hiç nerseni inkār ķılmaysız ( ) meger bizniñ įmān kitürüvimizni inkār 

itesiz ( ) 

231.18   allahü teǾālāge įmān kitürüvimizni ( ) daĥı bizniñ üzerimizge indürilgen 

nersege (ķurānġa) 

231.19   įmān kitürüvimizni ( ) daĥı bizden burun başķa peyġamberlerge 

indürülgen nersege 

231.20   (kitāb-ı semāviyege) įmān kitürüvimizni ( ) daĥı düristlikde sizniñ 

köpiñiz allahü 

231.21   teǾālānıñ ŧāǾatinden çıġuvçılar siz bu āyetniñ nuzūline sebeb bir vaķtde yehūdler resūl 

allahdan ey muĥammed sin 

231.22   nersege įmān kitüresün dip śoradılar resūl allah allahü teǾālāge hem özime indürülgen 

ķurānġa hem başķa 

231.23   peyġamberlerge özlerine hem kitāblarına įmān kitürem didi Ǿįsā Ǿaleyhiǿs-selāmge 

įmān kitürem digeç 

231.24   yehūdler sizniñ dįniñizden yavız dįn yoķ iken didiler ( ) ey 

muĥammed (Ǿaleyhiǿs- 

231.25   selām) eyt sin ehl-i kitābġa eyā min sizge siz inkār ķıla turġan nerseden de yavızraķ 

bolġan nerse 

231.26   birlen ĥaber bireym mü ( ) allahü teǾālā ĥużūrında ŝābit bolġan izgü cezā 

yüzinden ( ) şol 

231.27   kişidür allahü teǾālā ĥużūrında ŝābit bolġan izgü cezā yüzinden siz inkār itken nerseden 

de yavızraķ 

231.28   bolġan nerse ( ) laǾnet ķıldı allahü teǾālā ol kişige (yaǾnį raĥmetinden yıraķ 

ķıldı) 

231.29   ( ) daĥı allahü teǾālā ol kişige açuvlandı ( ) daĥı 

alardan 

 

I / 232 
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232.1   maymunlar hem doñġızlar ķıldı (yaratdı) yaǾnį baǾżısını maymun śūretine almaşdurdı 

alar yehūdlerden 

232.2   şenbe kün balıķ avlavçılar (aśĥābüǿl-sebat) baǾżısını doñġız śūretine almaşdurdı alar Ǿįsā 

(Ǿaleyhiǿs- 

232.3   selām)nıñ maǿidesini inkār itüvçiler ( ) daĥı şeyŧānġa Ǿibādet ķıldı ( ) bu 

laǾnet 

232.4   ķılınmışlar ( ) orun yüzinden yavızraķlardur ( ) daĥı yolnıñ 

232.5   toġrısından azġuçıraķlardur ( ) ve her ķayçan yehūdlerden münāfıķlar kilse 

siñe ( ) 

232.6   biz įmān kitürdük diyü eytürler ( ) ve taĥķįķ ol münāfıķ yehūdler siñe 

küfr birlen kirdiler 

232.7   ( ) ħālbūkim ol münāfıķ yehūdįler şol küfr birlen siniñ yanıñdan çıķdılar 

yaǾnį siniñ 

232.8   meclisiñden hiç fāǿidelenmediler ( ) ve allahü teǾālā bilgüçirek ( ) şol nerseni 

( ) 

232.9   ol nerseni münāfıķ yehūdler yaşirür boldılar yaǾnį küfrni ( ) daĥı 

yehūdlerden köpisini 

232.10   körürsüñ sin ey muĥammed ( ) alar günāhġa aşuġurlar ( ) daĥı 

žulmġa aşuġurlar 

232.11   ( ) daĥı ħarām aşavlarına aşuġurlar ( ) ni yavız boldı şol nerse 

( ) 

232.12   ol nerseni yehūdler ķılur boldılar ( ) ŧıysaçı ol yehūdlerni ( ) 

zāhidleri ( ) 

232.13   daĥı Ǿamelleri ( ) ol yehūdlerniñ günāh (yalġan) bolġan sözlerinden 

( ) 

232.14   daĥı ħarām aşavlarından yaǾnį yehūdlerni zāhidleri ve Ǿālimleri bu işlerinden ŧıysalar 

idi yaĥşı iş 
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232.15   bolur idi likin ŧıymadılar ( ) ni yavız boldı ( ) şol nerse ( ) ol 

nerseni 

232.16   yehūdlerniñ ve zāhidleri ve Ǿālimleri ķıldılar iĥtisābnı ķoyuv günāh ķıluvdan yamanraķ 

bolġanġa köre allahü teǾālā 

232.17   muŧlaķ yehūdler işinde Ǿamel, zāhid ve Ǿālimleri işinde śunǾi Ǿibāretni kitürdi çünki 

śunǾi bir nerseni tamām 

232.18   fikrlep işlev ( ) daĥı yehūdler eytdi ( ) allahü teǾālānıñ ķolı 

baġlanmışdur 

232.19   yaǾnį rızķ birüvden ŧıyılmışdur ( ) yehūdlerniñ kolları izgü işlerden 

baġlanmış boldı 

232.20   ( ) daĥı yehūdlerge eytken nerseleri (sözleri) sebebli laǾnet ķılındı 

(  

232.21   ) belki allahü teǾālānıñ iki kolı töşelmişdür yaǾnį yehūdler eytkençe allahü 

teǾālā ( ) tügildür 

232.22   belki kāmil comarŧdur ( ) tilegençe ittifāķ ķılur allahü teǾālā 

( ) 

232.23   yehūdlerden köpisine elbette artdurur ( ) rabbiñden siñe indürülgen 

nerse yaǾnį ķurān 

232.24   ( ) azġunlıķnı ve küfrlikni artdurur ( ) daĥı 

yehūdler 

232.25   ve nasārālar arasına taşladuķ düşmānlıķnı ve açuvlanışuvnı ( ) ķıyāmet 

künine ķadar bes yehūd birlen 

232.26   naśārānıñ ķalbleri ve sözleri muvāfıķ boluv iĥtimālį yoķ ( ) ķayu ġına 

zaman yehūdler 

232.27   resūl allah birlen śoġış ķıluv üçün oŧ yaķsalar yaǾnį resūl birlen śoġış ķıluvnı tileseler 

(  

232.28   ) ol oŧnı söndürür allahü teǾālā yaǾnį ķaytarur allahü teǾālā ( ) daĥı 

yehūdler 
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232.29   yirde bozuķlıķ üçün ŧırışurlar ( ) ve allahü teǾālā bozuķlıķ ķıluvçılarnı 

dost 

 

I / 233 

 

233.1   körmes ( ) eger kitāb ehli muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām)ge įmān 

kitürseler idi ( ) 

233.2   daĥı küfrden śaķlansalar idi ( ) elbette ehl-i kitābdan ürter idi ( ) 

yavızlıķlarunı 

233.3   ( ) daĥı ehl-i kitābnı niǾmetler ucmāħlarına kiritür idük ( ) 

eger düristlikde 

233.4   ehl-i kitāb ( ) tevrāt birlen incįlni turġuzsalar idi yaǾnį tevrāt birlen 

incįlniñ 

233.5   ĥükmlerin hem resūl allahnıñ niǾmetni öteseler idi yaşirmeseler idi ( ) 

daĥı 

233.6   rablerinden özlerine indürülmiş bolġan nerseni yaǾnį başķa kütb-i uluhyeni ötemeseler 

idi yaǾnį her ķayusı 

233.7   birlen Ǿamel itseler idi ( ) başları üstünden yimişler aşarlar idi 

( ) 

233.8   daĥı ayaķları astından ikinler aşarlar idi yaǾnį rızķları kiñ bolur idi bu āyet delālet 

233.9   kıladur allahü teǾālānıñ ŧāǾati birlen Ǿamel itüvniñ yaǾnį rızķ tabuv bābında allahü teǾālā 

ķoşķança Ǿamel ķıluv 

233.10   rızķınıñ kiñeyüvine sebeb boluvġa ( ) ehl-i kitābdan bardur Ǿādil bolġan 

ümmet yaǾnį 

233.11   resūl allahġa įmān kitürgen ( ) daĥı ehl-i kitābdan köpisi ( ) ol ehl-

i 

233.12   kitābdan köpisiniñ işlegen işleri yavız boldı ( ) ey anday peyġamber 

(  

233.13   ) rabbiñden öziñe indürülgen nerseniñ hemmesini hiç kimden 

ķorķmayınça irişdür 
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233.14   ( ) ve eger öziñe indürülgen nerseniñ hemmesini irişdürmeseñ ( ) 

bes 

233.15   allahnıñ yibergen nersesiniñ hiç birisini irişdürmegen bolursuñ çünki baǾżısını 

irişdürmev küllisini irişdürmev 

233.16   kibidür niteki erkān śalvetniñ baǾżısını ķalduruv küllisini ķalduruv kibi idi 

( ) 

233.17   ve allahü teǾālā siniñ cānıñnı düşmāndan śaķlaġuçıdır ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

233.18   kāfir bolġan ķavmni ĥaķlıķġa köndürmes ( ) eyt sin ey muĥammed 

(Ǿaleyhiǿs-selām) ey kitāb 

233.19   ehli ( ) siz hiç nerse yaǾnį hiç bir dįn üzerinde tügilsiz ( ) 

233.20   tevrātnı hem incįlni ķāǿim ķılġanıñızġa ķadar ( ) daĥı rabbiñizden 

sizge indürülgen 

233.21   nerseni (kütb-i semāviyeni ķāǿim ķılġanıñızġa ķadar bularnı ķāǿim ķıluv cümlesinden 

resūl allahġa įmānda bar 

233.22   çünki kütb-i uluhiyeniñ küllisi resūl allahġa įmān birlen buyuradur ( ) 

ehl-i kitābdan 

233.23   köpisine artdurur ( ) rabbiñden siñe indürülgen nerse (ķurān) 

( ) 

233.24   azġunlıķnı ve küfrlikni artdurur ( ) bes ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-

selām) kāfir ķavmi 

233.25   üzerine azġunlıķları ve küfrlikleri arŧķanlıġı üçün ķayġurma ( ) düristlikde 

şunday ādemler 

233.26   įmān kitürdiler ( ) daĥı şunday ādemler yehūd boldılar ( ) daĥı 

ķuyaşķa 

233.27   Ǿibādet ķıluvçılar yā ki feriştelerni benatuǾllah diyüvçiler ( ) daĥı naśārālar 

( ) bu 

233.28   ŧāǿifelerden įmān kitürgen ādemler ( ) allahü teǾālāge ( ) daĥı āħiret 

künine ( ) 
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I / 234 

 

234.1   daĥı izgü Ǿamel ķılġan ādemler ( ) bes bu ŧāǿifelerden įmān kitürüp de izgü 

Ǿamel 

234.2   ķılġanlarına ķorku yoķdur ( ) daĥı bu ŧāǿifelerden įmān kitürüp de izgü Ǿamel 

ķılġanları 

234.3   ĥasretlenür de imesler ( ) taĥķįķ benį isrāǿįl balalarınıñ 

Ǿahdin 

234.4   alduķ ( ) daĥı isrāǿįl balalarına resūller (peyġamberler) yiberdük 

(  

234.5   ) ķayu ġına zaman isrāǿįl balalarına ilçi (peyġamber) kilse ( ) nefsleri 

arzu 

234.6   ķılmaġan ve istemegen nerse birlen ( ) peyġamberlerden bir cemāǾatni 

yalġanġa tutdılar 

234.7   ( ) daĥı peyġamberlerden bir cemāǾatni öltürür boldılar 

( ) 

234.8   daĥı isrāǿįl balaları fitne bolmassızlıķnı ĥesāb ķıldılar yaǾnį peyġamberlerni öltürüvleri 

sebebli 

234.9   özlerine belā ve Ǿaźāb irişmevni ĥesāb ķıldılar ( ) bes isrāǿįl balaları ĥaķnı 

körüvden 

234.10   śoķır ve ĥaķnı işitüvden çoķraķ boldılar ( ) munıñ śoñında isrāǿįl 

balaları 

234.11   küfrlerinden tevbe itdiler de bes allahü teǾālā alarġa tevbelerin ķabūl itüv birlen ķaytdı 

( ) 

234.12   munıñ śoñında yine de ĥaķnı körüvden śoķır ve ĥaķnı işitüvden çoķraķ boldılar 

( ) isrāǿįl 

234.13   balalarından köpisi ( ) ve allahü teǾālā isrāǿįl balalarınıñ ķılġan 

işlerini körgüçidür 
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234.14   ( ) taĥķįķ şunday ādemler kāfir boldılar ( ) eytdiler alar yaǾnį 

naśārālar (  

234.15   ) düristlikde allahü teǾālā meryem oġlı mesįĥdür (Ǿįsādur) diyü 

( ) 

234.16   daĥı mesįĥ yaǾnį Ǿįsā Ǿaleyhiǿs-selām eytdi ( ) ey isrāǿįl balaları 

( ) allahü teǾālāge 

234.17   Ǿibādet ķılıñız ( ) ol allahü teǾālā minim ve sizniñ rabbiñizdür 

( ) düristlikde 

234.18   şāǿn kimdür allahġa Ǿibādetde şirk ķaŧsa ( ) bes taĥķįķ ol kişige 

allahü teǾālā 

234.19   ucmāħnı ħarām ķılur ( ) ve ol kişiniñ baraçaķ ornı tamuġdur 

( ) 

234.20   daĥı žulm ķıluvçılar üçün tamuġdan ķutķara turġan yardemçiler hiç yoķdur 

( ) taĥķįķ 

234.21   şunday ādemler kāfir boldı ( ) ol ādemler allahü teǾālā üçiniñ 

üçünçisidür 

234.22   didiler yaǾnį naśārādan nasŧūriye ve merķūsiye allah üç ilahnıñ üçünçisi didiler 

ikisinden murād Ǿįsā 

234.23   birlen anası ( ) yoķdur hiç ĥaķķ maǾbūd ( ) meger bir ĥaķķ 

maǾbūd bardur (  

234.24   ) eger de naśārādan bu ŧāǿife eytken nerselerinden (teŝliyyeŝden) 

ŧıyılmasalar (  

234.25   ) kāfir bolġan ādemlerni elbette tutar ( ) naśārānıñ bu revişçe 

eytüvçilerinden (  

234.26   ) rencitküçi Ǿaźāb tutar ( ) eyā naśārālar bu yavız iǾtiķādlarından 

ve bozuķ 
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234.27   sözlerinden allahü teǾālāge ķaytmaslar mı ( ) daĥı allahü teǾālānı birlev 

sebebli allahü teǾālādan yarlıķamaķ 

234.28   istemesler mi ( ) ve allahü teǾālā eger tevbe ķılsalar alarnı yarlıķaġuçıdur 

(  

 

I / 235 

 

235.1   ) meryem oġlı mesįĥ (Ǿįsā) imes meger dįn üyretür üçün allahü teǾālānıñ 

yibergen 

235.2   ilçisidür ( ) taĥķįķ Ǿįsādan burun resūller yaǾnį dįn üyretür üçün 

allahü  

235.3   teǾālānıñ yibergen ilçileri ötdi eger allahü teǾālā Ǿįsā Ǿaleyhiǿs-selām ķolında ölüklerni 

tirgüzse taĥķįķ 

235.4   mūsā Ǿaleyhiǿs-selām ķolında ŧayaķnı tirgüzdi ve yalan ķıldı ve eger Ǿįsāni atasız ħulķ 

itse ādem Ǿaleyhiǿs 

235.5   selāmnı atasız ve anasız ħulk itdi ( ) daĥı Ǿįsānıñ anası rastlıķġa lāzım bolġuçı 

ħatundur 

235.6   başķa rastlıķġa lāzım bolġan ħatunlar kibi yā ki başķa peyġamberlerni taśdįķ ķıluvçı 

ħatunlar kibi 

235.7   peyġamberlerni taśdįķ ķıluvçı ħatundur ( ) başķa ādemler kibi Ǿįsā 

hem anası ŧaǾām 

235.8   aşar boldılar bu śıfatda bolġan ādemlerniñ ilah boluv iĥtimāli niçük bolsun 

( ) 

235.9   ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) iǾtibār ķılup ķara niçük naśārālarġa özimniñ bir lokma 

delālet ķıla turġan āyetlerni 

235.10   beyān ķılurmun ( ) munıñ śoñında yine iǾtibār ķılup ķara niçük ol       

naśārālar ĥaķnı 

235.11   işitüvden döndürülmiş bolurlar ( ) eyt sin ey muĥammed 

(Ǿaleyhiǿs-selām) naśārālarġa 

235.12   elle siz allahdan başķaġa Ǿibādet ķılasız mu ( ) sizniñ üçün 

mülklenmegen nersege 
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235.13   ( ) żararnı daĥı fāǿideni yaǾnį Ǿįsāġa Ǿibādet ķılasız mı ħālbūkim Ǿįsā sizniñ 

üçün ĥadd-i 

235.14   źātında żararnı da fāǿideni de mālik bola almay meger allahü teǾālānıñ mülklendürüvi 

birlen gine mālik bola (  

235.15   ) ve allahü teǾālā sözlerni işitküçi ve iǾtiķādlarnı bilgüçidür 

( ) ey muĥammed 

235.16   (Ǿaleyhiǿs-selām) eyt sin ey kitāb ehli ( ) dįniñizde çikden ötmeñiz 

( ) ĥaķdan 

235.17   başķa bolġan ötüv birlen yaǾnį bāŧıl bolġan ötüv birlen niteki naśārālar ĥażret-i Ǿįsāni 

mertebesinden 

235.18   artuķ ulūhiyyet mertebesine köterdiler yehūdler mertebesinden kim bolġan mertebege 

tüşürdiler bühtān itdiler 

235.19   ( ) daĥı şunday ķavmniñ nefs arzularına iyermeñiz ( ) 

taĥķįķ ol ķavm 

235.20   sizden ilk azdılar ( ) daĥı köp kişini azdurdılar da ( ) daĥı 

yolnıñ 

235.21   toġrısından azdılar yaǾnį öziñizniñ aldıñızda ötken ķavmlerniñ nefsleri arzu ķılġan 

bozuķ 

235.22   işlerine ve yaman iǾtimādlarına iyermeñiz ( ) kāfir bolġan ādemlerge 

laǾnet ķılındı 

235.23   ( ) isrāǿįl balalarından ( ) dāvud (Ǿaleyhiǿs-selām) tiley üzerine 

(  

235.24   ) daĥı meryem oġlı Ǿįsā tiley üzerine yaǾnį allahü teǾālā tevrāt birlen incįlde laǾnet 

ķıldı 

235.25   ( ) bu laǾnet isrāǿįl balalarına günāh ķıluvları sebeblidür ( ) 

daĥı žulm ķıluvçı 

235.26   boluvları sebeblidür ( ) benū isrāǿįl münkerden birisin birisi 

ŧıymas boldılar 
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235.27   ( ) ķıldılar ol münkerni yaǾnį benū isrāǿįlniñ baǾżısı baǾżısını bir ķılġan ķabāĥat 

işni ķaytadan 

235.28   ķıluvdan ŧıyılmas boldılar ( ) ni yavız boldı ( ) ol benū isrāǿįlniñ 

ķılġan 

235.29   işleri ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhiǿs-selām) ehl-i kitābdan köpisini yaǾnį 

münāfıķlarunı körür mü 

 

I / 236 

 

236.1   ( ) kāfir bolġan ādemlerni dost tutarlar ( ) ni yavız boldı 

(  

236.2   ) ehl-i kitābnıñ nefsleri özleri üçün ilk ķılġan nerse yaǾnį āĥiretleri üçün 

ħażirlegen 

236.3   Ǿamelleri ni yavız boldı ( ) ehl-i kitāb üzerine allahü teǾālānıñ 

açulanuvıdur kāfirlerni 

236.4   dost tutuvları sebebli ĥażirleġen Ǿamelleri ( ) daĥı Ǿaźābda ol ehl-i 

kitāb 

236.5   meñgü ķaluvçılardur yaǾnį kāfirlerni dost tutuvları sebebli özleri üçün ĥażırlegen 

Ǿamelleri Ǿaźābda 

236.6   meñgü ķaluvdur ( ) daĥı eger ehl-i kitābdan bolġan 

münāfıķlar allahü teǾālāge 

236.7   daĥı peyġamberge ĥaķķ įmān kitürür bolsalar idi ( ) daĥı peyġamberge 

indürülgen nersege 

236.8   ĥaķķ įmān kitürür bolsalar idi ( ) kāfirlerni dost tutmaslar idi (  

236.9   ) likin ehl-i kitāb münāfıķlarından köpisi yavızlardur ve nifāķlarında 

ŝābitlerdür (  

236.10 ) düşmānlıķ yüzinden ādemlerniñ iñ ķaŧısı tabarsañ sin ey muĥammed 

Ǿaleyhiǿs-selām (  
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236.11   ) įmān kitürgen ādemlerge ( ) yehūdlerni ( ) daĥı müşrik 

bolġan ādemlerni 

236.12   tabarsañ sin ( ) daĥı dostlıķ yüzinden ādemlerniñ yaķınraġını tabarsañ 

sin 

236.13   ( ) įmān kitürgen ādemlerge ( ) şunday ādemlerni tabarsañ 

( ) 

236.14   ol ādemler eytdiler düristlikde biz naśārālarmız diyü ( ) bu biz naśārā digen 

ādemlerniñ įmān kitürgen 

236.15   ādemlerge dostlıķ yüzinden ādemlerniñ yaķınraġı boluvı ( ) şunıñ sebeblidür 

düristlikde biz 

236.16   naśārā digen ādemler cümlesinden bardur ( ) Ǿālimler ( ) daĥı Ǿābidler 

( ) daĥı düristlikde 

236.17   ol biz naśārā digen ādemler ( ) tekebbürlik ķılmaslar yaǾnį tekebbürlik 

ķılmavları sebeblidür 

236.18   “altınçı cüzǿniñ tercemesi tamām boldı” ( ) ve her ķayçan biz 

236.19   naśārā diyüvçiler resūlge indürülgen nerseni (ķurānnı) işitseler ( ) körürseñ sin 

alarnı ey muĥammed Ǿaleyhiǿs-selām 

236.20   ( ) közleri yaşnı ķuyar yaǾnį yaşnı aġızur ( ) şol nerseden ki 

tanudılar 

236.21   ol nerseni ( ) ol nerse ĥaķdan bolġuçı yaǾnį ĥaķnı tanuġanları üçün resūl ekrem 

236.22   necāşįlerġa yāsįn sūresini oķuduķda necāşįler yıġladılar hem müselmān boldılar 

( ) eytürler 

236.23   ol biz naśārālar diyüvçiler ey rabbimiz biz muĥammed (śallallahü Ǿaleyh ve sellem)ge 

įmān kitürdük (  

236.24   ) bes bizni muĥammed Ǿaleyhiǿs-selāmnıñ ĥaķķ peyġamber boluvı birlen 

güvāhlıķ birüvçiler birlen birge 

236.25   yazġıl ( ) ve ni boldı bizge ( ) allahü teǾālāge įmān kitürmeymiz 

( ) daĥı bizge 
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236.26   kilgen ner įmān kitürmeymiz ( )sege  bizg

ķurāndan) yaǾnį bizge 

236.27   įmān kitürüvden hiç ŧıyġuçı nerse yoķ (

e kilgen nerse ĥaķdan bolġuçı (yaǾnį 

) ħālbūkį rabbimizniñ 

236.28   ŧamaǾ ķılamız (

ucmaħķa kiritüvini 

) izgü ķavmler ile birge ( ) bes allahü teǾālā bu 

236.29   ŝevābladı (

ŧarįķ eytüvçilerni 

) eytken nerseleri sebebli ( ) ucmaħlar birlen 

( ) 

 

37.1   ol ucmaħlarnıñ astlarından yılġalar (śular) aġar (

I / 237 

 

2 ) ol ucmāħlarda meñgü 

rı 

237.2   ħālde (

ķalġanla

) ve bu ucmaħ įmān sebebli izgü Ǿamel ķılġan ādemler 

ġan āyet necāşi hem necāşiniñ yoldaşları ĥaķında indi resūl ekrem necāşilerge ķurān 

 oġlı caǾferni yiberdi muhācirler necāşįler birlen idi hem necāşilerniñ zāhidleri 

 cıyıldılar ĥażret-i caǾfer ķurāndan meryem sūresini okudı her ķayusı yıġladılar ve įmān 

üçündür bu źikr 

237.3   ķılın

birlen 

237.4   ebū ŧālib

ve Ǿālimleri 

237.5  

kitürdiler 

237.6   ( ) daĥı şunday ādemler kāfir boldılar ( ) daĥı bizniñ 

237.7   tekźįb itdiler (

āyetlerimizni 

) bu ādemler ceħįm tamuġınıñ iyeleridür 

( ) 

ādemler (237.8   ey anday įmān kitürgen ) allahü teǾālā sizge ĥelāl 

ķılġan 

237.9   nerselerniñ ħoş bolġanlarını ħarām ķılmañız ( ) daĥı allahü teǾālā ķoşķan işden 

ötmeñiz 
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237.10   ( ) düristlikde allahü te ķan işinden ötken kişilerni dost 

körmes 

Ǿālā ķoş

sūl ekrem bir künn

rni bik ķorķutdı 

 yaķınlıķ ķılmasķa ĥāśıl dünyānı bütünley taşlap āħiretke gine iķbāl ķıluvġa ittifāķ 

Ǿżısında 

237.11   re i śaĥābelerge ķıyāmetni śıfatlap körsetdi hem ķıyāmet birlen 

śaĥābele

237.12   şundan śoñ śaĥābeler taraluşup maŧǾūn oġlı ĥażret-i Ǿoŝmānnıñ üyine cıyıldılar hemįşe 

kündüz 

237.13   rūze totup kiç oyaġ turup Ǿibādet ķıluvġa töşekde yuķlamasķa it aşamasķa ħatunlarġa 

237.14  

ķıldılar bu ittifāķ 

237.15   ĥaberi resūl allahġa irişdi resūl allah eytdi min sizge bu ŧarįķ ķoşķanım yoķ nefsiñizniñ 

sizde 

237.16   ĥaķķı bar baǾżı künlerde rūze tutıñız baǾżı künlerde ifŧār ķılıñız baǾżı kiçlerde oyaġ 

turıñız ba

237.17   yuķulañız min vaķti ile oyaġ da turam vaķti ile yuķulaym da rūze de tutam iftār da 

ķılam it de aşaym 

237.18   didi şol ĥuśūśda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daĥı 

allahü teǾālā 

237.19   sizge rızķlandurġan nerseden aşañız ( ) ĥ lġannı elāl ve ħoş bo

( ) daĥı şunday 

237.20   allahdan ķorkıñız ( ) siz ol allahġa įmān kitürüvçi siz * yemįn kefāreti 

ķında allahü t

yetni indürdi

ĥa eǾālā 

237.21   źikr ķılınaçaķ ā  ( ) allahü teǾālāǾaźāb ķılmas sizni 

( ) 

237.22   yemįnleriñizde ķaśdsız boş bolġan yemįn sebebli ( ) likin Ǿaźāb ķılur 

allahü teǾālā ( ) 

237.23   şol nerse sebebli ( ) yemįnleriñizni beylediñiz siz ol nersege yaǾnį ķaśd 

d z 

şni ķılurmun y

birlen yemįn it iñi

237.24   yaǾnį kileçekde bir i ā ki ķılmasmun diyü yemįn iter de yemįninde ŧura 

almas ( ) 

237.25   bes bozġan śūretde bu yemįnniñ kefāreti yaǾnį Ǿaźābnı ürtküçi ------ 

( ) on miskįni 
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237.26   ŧaǾāmlanduruvdur ( ) şol nerseniñ ortaçasından ( ) ol 

nerseden üy 

landurursı237.27   cemāǾatiñizni ŧaǾām z ( ) yeise on miskįnge kiyim kiygüzüvdür 

( ) yā ki 

237.28   ķul āzād itüvdür ( ) indi eger bir kişi bu źikr ķılınġan nerselerden hiç birsini 

bmasa 

ge yā ki kiyim kiyg

ta

237.29   meŝelā ŧaǾāmlanduruv üzüvge yā ki ķul āzād itüvge küçi yitmese 

( ) bes 

 üç kün rūze tutuvdur (

 

I / 238 

 

238.1  ) bu źikr ķılınġan dört türli nerse 

emįnleriñizge kefāretdür y

238.2   ( ) her ķayçan yemįn itseñiz ve yem ız (įniñizni bozsañ ) ammā 

yemįnleriñizni śaklañız 

238.3   ( ) bu beyān ķılġan kibi ( ) allahü teǾālā i beyān 

ķılur (

 sizge āyetlerin

 

238.4   ) sizniñ şükr ķıluvıñız üçün ( ) ey anday įmān kitürgen 

ādemler (  

238.5   ) budur başķa tügildür çiy yüzim śuvından yaśalġan (2) içmelik daĥı öŧüş oyunı 

(  

238.6   ) daĥı Ǿibādet üçün ķoyulġan śanemler daĥı ĥükm istev üçün taǾyįn idilgen 

ķade oĥler ( ķlar) 

238.7   ( ) necsdür ( ) şeyŧān Ǿamelindendür ( ) bes ol şeyŧān 

Ǿamelinden bolġan 

238.8   necsden śaķlanıñız ( ) dünyā ve āħiret saǾādetine iz üçün * allahü 

teǾālānıñ “

 irişüviñ
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238.9   ” digen sözinden ĥamrnıñ muŧlaķ ĥelāl 

boluvı fehmlene çünki 

238.10   maǾnāsı siz müǿminler ħurma ve yüzüm yimişlerinden içmelik ve körkem rızķ yaśarsız 

ında allahü teǾālānıñ munıñ śoñ

238.11   “ ” digen sözinden içmelikniñ günāhlı iş boluvı biline 

munıñ śoñında allahü 

238.12   teǾālānıñ “ ” digen kolından faķat namāz oķuġan vaķtde 

ĥamrnıñ ħarām boluvı biline 

238.13   meźkūr āyetden muŧlaķ ħarām boluvı biline ebū vaķķaś oġlı suǾad eyte dört türli 

inim ĥaķķımda indürüldidi evvelgisi şol bedr śoġışı küninde bir 

e nefl itüp bir diyü resūl allah alġan ornıña ķoy didi resūl allahdan üç 

āyetniñ inüvine min 

238.14   sebeb boldım alar m

ķılıç tabdım resūl allahġa 

238.15   eytdim miñ

mertebe śoradım munıñ 

238.16   śoñında allahü teǾālānıñ “  “ digen kolı indi ikinçisi şol bir vaķtde 

avırdım resūl 

238.17   allahdan bir kişige vaśiyyet eytüv ĥaķında tekrār śoradım bes allahü teǾālānıñ 

“  

238.18   ” āyeti indi üçünçisi anam miñe islāmım śoñında küfrini  Ǿarż itdi yoġısa sinden 

rāżī 

ügilmün didi238.19   t  bes allahü teǾālānıñ “  “ āyeti indi dörtinçisi 

enśārdan 

238.20   bir ir ŧaǾām yaśap bizni żiyāfetke ündedi żiyāfetke kildük aşaduķ ĥamr içdük isridük 

şundan śoñ “

ķıçķuruşduķ 

238.21   ” āyeti indi bu āyetden ĥamr birlen öŧüş oyunınıñ ķıtǾā boluvı 

ı aǾžam ķaşında ĥamr diyüp yüzimden yaśalġan içmelikge eytile eger de ķaynasa 

biline 

238.22   imām-

ve isritküçi bolup 

238.23   evrilse köpigini aŧsa ammā “ ” ĥadįŝni yaħyā bin muǾin maŧǾūn digen bes 

her bir isritken 

238.24   nersege ĥaķįķat ĥamr ıŧlāķ ķılınmay ve diger ĥamrnıñ ħarāmlıġı ķaŧǾį başķa 

isritkiçlerniñ ħarāmlıġı žannı 
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238.25   yine de imām-ı aǾžam ĥamr boluv üçün köpikni aŧuvnı şarŧ itken imām ebū yūsuf birlen 

şart itmegenler belki isritküçi bolup evrilüvni gine şarŧ itkenler yine bizniñ ķaşda 

 tügil hem necāseti de ķaŧǾį digenler 

imām muĥammed köpikni 

238.26   aŧuvnı 

ĥamrnıñ 

238.27   ħarāmlıġı źātı üçün isritkenligi üçün

( ) 

238.28   budur başķa tügildür şeyŧān tiler ( ) sizniñ arañızda 

düşmānlıķnı ve açuvnı 

238.29   tüşürüvni ( ) ĥamr daĥı öŧüş oyunında ( ) daĥı şeyŧān 

amr birlen 

I / 239 

llahnıñ źikrinden ŧıyuvnı tiley (

ĥ

2)Ǿaķlını çıġara ŧurġan isritkiç 

 

 

239.1   öŧüş oyunıñda sizni a )  daĥı namāzdan 

yuvnı tiley (  ŧı

239.2   ) bes eyā siz ĥamr içüv birlen öŧüş oyunı oynavdan ŧıyılmış imessiz mi 

yaǾnį 

ġanlıķı üçün allahü te

n  

239.4   ayurup beyān itdi ammā evvelde dörtisini birge źikr ķıluvı ħarām boluvda ve yavız kişi 

āber 

239.3   ŧıyılıñız beyāndan maķśūd ĥaber birlen öŧüş oyunı bol Ǿālā bu 

ikisini ķaytada

boluvda ber

239.5   bolġanlıķları üçün gine ( ) daĥı allahü teǾālāge emrlerinde ve nehylerinde boy 

śunuñız (  

239.6   ) daĥı emrlerinde ve nehylerinde resūlge muĥammed Ǿaleyhiǿs-selāmge boy 

śunuñız ( ) daĥı allahġa h

239.7   r il

em 

esūlge ħ āflıķ ķıluvdan śaķlanıñız ( ) bes eger allahü teǾālāge hem resūl 

allahġa boy śunuvdan yüz 

239.8   döndürseñiz ( ) bes biliñiz ( ) budur başķa tügildür bizniñ 

resūlimiz üzerine 
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239.9   vācib bolur ( ) zāhir bo ürüv yaǾnį vaĥy ķılınġan nerselerni 

ümmetke irişdürüv gine 

lġan irişd

itāǾat ar żarar yoķd239.10   vācib sizniñ ķılmavıñızda añ ur ( ) şunday 

ādemlerge yoķdur  

239.11   ( ) ol ādemler įmān kitürdiler daĥı izgü Ǿameller ķıldılar 

( ) 

239.12   aşaġan nerselerinde günāh yoķdur ( ) her ķayçan ķ salar ħarāmdan śa lan

( ) 

239.13   daħį įmān ve izgü Ǿamel üzerinde bolsalar ( ) munıñ śonıñda ħarāmdan 

ķlansalar m  

 

śa he

239.14   ħarāmnıñ ħarāmlıġına įmān kitürseler ( ) munıñ śoñında ħarāmdan 

sa įşķlanuvlarında hem e 

239.15   bolsalar hem Ǿamelni izgü ķılsalar ( ) v

239.16   körür bu āyetniñ nuzūline sebeb şol ĥamr ħarām ķılınġannıñ śoñında śaĥābeler eytdiler 

ħālde ve öŧüş oyunı oynaġan ħālde ölgen ķardeşlerimizniñ ħāli 

śūśda allahü teǾālā źikr ķılınġan āyetni indürdi allahü teǾālānıñ bu āyetde 

ārı birlen yā ki üç ħāl iǾtibārı birlen bolur yaǾnį ādemge özinde hem özi 

rek 

bheden śaklanuv kirek ħarāmġa tüşüvden ķorkuv üçün baǾżı mübāĥlardan śaķlanuv 

śaķlanuv üçün (

e allahü teǾālāǾamelni izgü 

ķıluvçılarnı dost 

ey allahnıñ resūlį 

239.17   bizniñ  ĥamr içken 

niçük bolur diyüp 

239.18   şol ĥu

taķvālıķnı ķat ķat eytüvi 

239.19  üç vaķt iǾtib

239.20  birlen ādemler arasında hem özi birlen allahü teǾālā arasında taķvālıķnı istiǾmāl ķıluv 

tiyüş yā ki 

239.21   ķat ķat eytüvi üç mertebe iǾtibārı birlen bolur yaǾnį mebde’i vasaŧ müntehį iǾtibārı 

birlen yā ki  

239.22   śaķlana turġan nerse iǾtibārı birlen bolur yaǾnį bendege ħarāmdan śaķlanuv ki

Ǿaźābdan ķorķuv üçün 

239.23   şü

kirek nefsni ĥasįslikden 

239.24   ) ey anday įmān kitürgen ādemler  

( ) 
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239.25   allahü teǾālā sizni avdan bir nerse birlen śınar ( ) ol avġa sizniñ 

ķollarıñız 

boldı bu āyet ĥu

mānlarnı av birlen ibtil  

27   itdi şol ķadar av köp boldı ĥattā ķol birlen tutıp ve süngü birlen sançup alurġa 

selmānlar iħrām baġlaġanlar idi (

239.26   ve süngüleriñiz irişür deybiye śoġışı yılında indi allahü teǾālā 

müsel āǿ

239.

ķudretleri yitdi 

239.28   mü ) allahü teǾālānıñ ayurup bilüvi üçün 

( )        

239.29   allahü teǾālādan ġaybde kim ķorķar yaǾnį ķuvvet įmān sebebli allahnıñ Ǿaźābından 

ķorķġan ādem birlen įmānnıñ 

 

 ķorkuvçılar avdan śaķlandılar ķorķmaġanları śaķlanmadılar (

I / 240 

 

240.1   żaǾįfligi sebebli allahü teǾālānıñ Ǿaźābından ķorķmaġan ādem ayrılsun üçün ibtilāǿ itdi 

yaǾnį allahdan 

240.2  ) bes 

şi bir ki

240.3   av birlen ibtilāǿ śoñında žulm itse yaǾnį avlasa ( ) bes ol kişige rencitküçi 

Ǿaźāb bolur 

240.4   ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) ki

iz 

yikni 

öltürmeñ

240.5   iħrām baġlaġanıñız ħālde ( ) ve kimdür sizlerden kiyikni ķaśd birlen 

öltürse (  

240.6   ) bes ol öltürüvçi kişige dört ayaķlı ĥayvāndan öltürgen nersesiniñ ķıymetde 

240.7   meŝeliniñ cezāsı bolur yaǾnį kiyikniñ ķıymetini töler avlaġan orunda ķıymetni taǾyįn 

240.8   ķıymeti hedy ŝemenine yiterlik bolsa öltürüvçi kişi iħtiyārlı bolur kiyik ķıymeti ķadar 

alup boġaz

ķılınur eger de 

ķıymetli hedy 

240.9   lar yā ki ŧaǾām alup miskįnlerge dört ķadaķ buġdaydan yā ki sigiz ķadaķ 

arpadan 
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240.10   ŧaǾāmlandurur tilese her miskįn ŧaǾāmı miķdārına bir kün rūze tutar ( ) 

bu meŝel birlen 

240.11   Ǿadālet iyesi iki kişi ĥükm ķılur ( ) siz müselmānlardan ( ) 

ġan ħālde ol meŝel yaǾnį ol hedyni ħarāmġa iletüp boġazlap ħarām 

miskįnlerine taśadduķ ķılur 

kaǾbege irişküçi 

240.12   hedy bol

240.13   ( ) yā ki öltürüvçig įnlerni ŧaǾāmlandıra tur ş 

bolur 

e misk ġan kefāret tiyü

buġdaydan yarŧı saǾ arpadan bir saǾ birür (240.14   yaǾnį her miskįnge ) yeise 

ürüvçige ŧaǾāmnıñ meŝeli bolġan rūze tiyüş bolur yaǾnį her miskįnniñ ŧaǾāmı 

berāberinde bir kün 

ol 

240.15   ölt

240.16   rūze tutar ( ) öltürüvçige cezā yā ki rūze vācib iñ  bolur ķılġan işin

240.17   günāhsını tatsun üçün ( ) allahü teǾālā bendelerniñ ötkende ķılġan 

240.18   nerselerinden Ǿafv ķıldı yaǾnį ħarām ķılınuvından burun kiyikni öltürüv günāhlarnı 

( ) ve bir kişi 

240.19   ħarām ķılınġan śoñında kiri ķaytsa yaǾnį taġın öltürse (kiyik öltürüvge ) 

0.20 n öç alur (

bes allahü teǾālā bu kişiden 

24   cezā birle ) ve allahü teǾālā ĥükmlerni lāzım itüvinde ġālibdür 

( ) günāhġa devām itken 

240.21   kişiden öç aluv iyesidür bu āyet iħrām ħālinde av avlavnıñ ħarāmlıķnı beyānda bu 

240.22   vaĥşį ĥayvān murād kirek iti aşalmış bolsun ve kirek bolmasun meger tişlek et ķarġa 

āyetde śayddan her bir 

çayan tilgen 

240.23   sıçķan resūl allahnın 

“  

240.24   ” digen ĥadįŝi birlen bu ĥükmden çıġarılġan yaǾnį biş türli nerse yavızlardan 

240.25   öltürmek dürist yaǾnį tilgen çayan ķarġa sıçķan tişlek etni allahü teǾālā iħrām baġlaġan 

                                                

ħalde3 hem ħarāmda 

ādemge 

 
3 “helālde” olmalı. 
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240.26   dery ñ ĥelāl bolup yapan kiyikiniñ ħarām boluvı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi 

ā kiyikini

240.27   ( ) sizge deryāda bolġan kiyikler ĥelāl ķılındı yaǾnį śadaġına tirüklik 

ite turġan 

kiyikler kirek itlerni aşalsun ve kirek aşalmasun (240.28   ) daĥı deryā kiyikiniñ iti 

240.29   aşala turġanınıñ ŧaǾāmı ĥelāl ķılındı yaǾnį envāǾi balıķdan yaśalġan ŧaǾāmlar 

( ) 

 

1   sizge deryā kiyikleri ĥelāl ķılındı sizge hem seyr ķıluvçılarġa fāǿide bolsun üçün yaǾnį 

āfir bolmaġanlarıñız 

 ķaķlamayınça aşap misāfirleriñiz ķaķlap aşap fāǿidelenürsiz (

I / 241 

 

241.

mis

241.2  ) 

aĥı sizge yapan 

 ķılındı (

d

) iħrāmlı bolġanıñız müddetde (241.3   kiyikleri ħarām ) daĥı 

iħrāmlı ħālde av 

lahdan ķorķıñız (241.4   avlavda al ) şunday allahġa ol allah śarı kobarılmış 

bolursız yine de 

 ķalāǿid ılınaçaķ

indürdi (

241.5    allahü teǾālā haddiniñ hem iniñ meşrūǾ boluvı ĥaķında źikr ķ  āyetni 

) evürdi 

teǾālā ( ) beytü’l-ħarām bolġan ķaǾbeni (241.6   allahü ) 

241.7   yaǾnį ādemlerniñ dįn ve dünyā işleriniñ maślaĥatlarını turġuzuvġa sebeb itüp evürdi 

ādemlerge turaçaķ nerse itüp 

( ) daĥı 

į ħacc ötele turġan ünyā işlerin

241.9   evürdi (

241.8   ħarām ayında yaǾn źü’l-ħicce aynı ādemlerniñ dįn ve d i 

turġuzuvına sebeb itüp 

) daĥı mekkege köndürüle turġan ķurbānlıķnı hem hedy boluvı 

linsün üçün

di 

bi  

241.10   moynına yip beylengen tevelerni ādemlerniñ dįn ve dünyā maślaĥatlarını turġuzuvına 

(ötevge) sebeb itüp evür
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241.11   ( ) emlerniñ dįn ve dünyā maślaĥatlarını ötevge sebeb itüp evürüv 

(

bu ķaǾbeni ād

) bendeler 

241.12   bilsünler üçün ( ) düristlikde allahü teǾālā biledür ( ) 

köklerde 

1.13 e bolġan nerselerni (24   ve yirlerd ) daĥı bilsünler üçün düristlikde allahü teǾālā 

( ) her bir 

241.14   nerseni bilgüçidür hedy türli boladur teŧavvuǾ hedysi mütǾa hem ķurān iĥśār hem 

cināyet hedyleri hedy 

241.15   diyüp ķoyġa saġirġa tevege ıŧlāķ ķılınadur ( ) biliñiz ( ) 

lā 

ġuçıdur (

düristlikde allahü teǾā

241.16   Ǿaźābı ķaŧı bol ) daĥı düristlikde allahü teǾālā günāhlarnı 

yarlıķaġuçıdur 

m ķı  devām itüvçilerg241.17   hem raĥmet ķıluvçıdur bu āyetde allahü teǾālā ħarā lġan nersege e 

vaǾad hem vaǾįd bar 

241.18   ( ) resūl lmas meger allahü teǾālā emr ķılġan nerseni 

irişdürüv gine 

üzerine vācib bo

 241.19   vācib bolur ( ) ve allahü teǾālā sizniñ žāhir ķılġan nerseñizni de 

biledür ( ) 

 sizniñ yaşirgen nerseñizni de biledür (241.20   daĥı ) eyt sin ey 

muĥammed (Ǿaleyhiǿs- 

erse birlen körkem nerse 

 hiç bir ķa at 

ı birlen berāber bolmas ol ya

241.21   selām) ķabāĥat n berāber bolmas diyüp yaǾnį allahü teǾālā 

ĥużūrında bāĥ

241.22   kirek ādem kirek Ǿamel ve kirek māl bolsun yaĥş ĥşı kirek 

kişi ve kirek 

241.23    Ǿamel ve kirek māl bolsun ( ) gerçi sini ķabāĥat nerseniñ köpligi 

Ǿaceblendürse de 

241.24   çünki köplikke azlıķġa iǾtibār yoķ belki yaĥşılıķġa ve naçarlıķġa iǾtibār az bolup 

maķtavlı bolġan nerse 

zgürek bu 241.25   köp bolup ħorlanmış bolġan nerseden i āyetde ħiŧāb her bir iǾtibār iyesine 

çünki 



 634

241.26   ħiŧāb-ı muǾayyenge bolup ġayr-i muǾayyenni irāde ķıluv dürist 

( ) bes yaĥşı nerseni 

ķorķıñız 

28   (

241.27   iħtiyār da gerçi az bolsa da yaman nerseden śaķlanuvda gerçi köp bolsa da ey śāf Ǿaķl 

iyeleri allahdan 

) düny Ǿādetine irişüviñiz üçün muŧlaķnı muķayyedke 

 źikr ķılınaçaķ āyeti vārid boldı (

ā ve āħiret sa241.

ħamlniñ bāŧıl boluvı ĥaķında 

241.29   allahü teǾālānıñ ) ey anday įmān 

mler 

I / 242 

42.1  

kitürgen āde

 

 

(2 ) şeylerden śoramañız * bu āyetniñ inüvine sebeb iki türli beyān 

irisi 

42.2  şol allahü teǾālā “

itilgen b

2 ” āyeti ingeç mālik oġlı sürāķa ey allahnıñ 

resūli her 

ılda ħacc ķıluv fa

ı 

ıl farż tügil didi eger de ni

avından 

 

ı atam 

ā ķıladur idi (

242.3  y rż mı diyü śoradı resūl allah yüz döndürdi cevāb birmedi sürāķa üç 

mertebe śorad

242.4  resūl allah yoķ her y Ǿam disem her yıl ħacc ķıluv farż bolur idi 

her yıl 

242.5  ħacc ķıluv farż bolsa küçiñiz yitmes idi ķaldurur idiñiz de günāhlı bolur idiniz bes min 

sizni ķaldurġan 

242.6  kibi siz de mini ķaldurıñız śoramañız didi ikinçisi şol resūl allah ħalķnıñ fāǾidesiz sözni 

köp śor

242.7  açuvı kilüp bir künde ħuŧbe oķuydur idi şol vaķtde eytdi min hiç nerseden śoralmış 

bolmam meger 

242.8  boldım ise cevāb biremün diyü şol vaķt bir ir min ķıyāmetde ķayu orunda bolurmun diyü 

śoradı resūl allah

242.9  tamuġda bolursun didi ikinçisi minim atam kim didi resūl allah ĥuzāka didi bu ādem 

huzāķadan başķan

) eger sizge śoraġan nerseñiz žāhir ķılınsa 

ge meşaķķat bolur 

242.10  diyü daǾv

ķayġuġa śalur 

242.11  sizni hem siz ( ) ve eger şeylerden śorasañız 

( ) ķurān 
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242.12  indürülmiş bolġan vaķtde ( ) s

nį şeylerden 

ız sizge žā

öziñizge aġır bolur 

242.14    nige śoraduķ iken diyüp ökinürsiz (

izge śoraġan nerseñiz żāhir ķılınur da siz 

ķayġurursız yaǾ

242.13  śoramañız çünki vaħy zamanında śorasañ hir ķılınur da śoraġan nerseñiz 

) ol şeylerden allahü teǾālā Ǿafv ķıldı 

nerselerden śoramañız yā ki allahü teǾālā evvelde śoraġan 

śoravnı ķılmañız maǾnāsında (

yaǾnį allahü teǾālā 

242.15   teklįf itmegen 

nerseleriñizden Ǿafv ķıldı ķaytadan 

242.16   munday ) ve allahü teǾālā ötken 

ıdur (

günahlarnı yarlıķaġuçıdur hem 

242.17   raħmet ķıluvç ) sizden ilk taħķįķ bir mesǿeleden bir ķavm 

śoradı (             

242.18    ) śoraġan śoñında bu mesǿele se up evrildiler * yaǾnį benū 

isrāǿįl peyġamberlerinden 

bebli kāfir bol

242.19   köp nerselerde fetvā śoradılar peyġamberler emr itkeç śoraġan nerseleri birlen Ǿamel 

 boldılar ngeç śaħābeler kireksiz nerselerni śoravdan ŧıyıldılar żarūr nerselerini 

gine śoradılar 

bu āyet b

 ķayġunı 

 

 içmeyinçe 

sına 

itmediler de helāk 

242.20  bu āyet i

242.21    irlen muŧlaķnı muķayyedge ħamlniñ bāŧıl boluvına istidlāl ķılına çünki 

muŧlaķnı ķaydlavdan śorav

242.22   ve aġırlıķnı vācib itse bes muŧlaķnı ķaydlav bigrekde ķayġunı ve aġırlıķnı vācib ite * 

cāhiliyet Ǿādetlerini

242.23bitürüv ĥaķında allahü teǾālā żikr ķılınaçaķ āyetni indürdi cāhiliyet zaman ħalķı teve eger 

de biş bala toġdursa 

242.24bişinçisi irkek bolsa bu teveniñ iki ķulaġına yarup aŧlanmay hem boġazlamaylar idi özini 

baħįre  

242.25dip aŧaylar idi daĥı cāhiyyet zaman ħalķı eyteler idi eger de bu seferimden ķaytsam yā ki 

bu avruvımdan 

242.26tirilsem ana tevem sāǿibe bolsun diyü yaǿnį özine fāǿidelenüvni ħarām itüp itini 

aşamayınça ve sütini

242.27hem aŧlanmayınça ölgençe  ķalduralar idi özine sāǿibe diyü ism bireler idi daĥı śāriķ eger 

de yidi 

242.28bala toġdursa yidinçi balası teke bolsa munıñ itini irler gine aşaydur idi eger śavmlıķ 

bolsa śārikler ara
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242.29yibereler idi hem vaśįle (irişküçi) diyü ism bireler idi daĥı ata ħayvānnıñ śalbından 

(nuŧfesinden) on 

 

I / 243 

 

243.1  bala ŧuvsa arķası bükreydi indi diyü aŧlanmay ve yük tartdurmay ölgençe ķalduralar idi 

 idi bu ķabāħat Ǿādetleri islāmnıñ evveline ķadar kildi munıñ śoñında allahü 

Ǿālā bu cāhiyyet 

detlerini nesĥ itüp źikr ķılınaçak āyetni indürdi (

hem “ħām” diyü 

243.2  ism bireler

te

243.3  Ǿā ) meşrūǾ ķılmadı hem emr 

ılmadı allahü ķ

243.4  teǾālā ( ) biş bala toġdurup da bişinçi balası irkek bolup iki ķulağı yarılġan teveni 

(               

243.5  ) daĥı neźr eytilgen ana teveni ( ) da mertebe bala tabķan śarıķnı 

(

ĥı yidi 

) daĥı 

243.6  śalbından on bala dünyāġa kilgen ata ħayvānnı yaǾnį bu işlerni meşrūǾ ķılmadı hem bu 

 de 

3 ı (

işler birlen emr

24 .7  ķılmad ) likin kāfir bolġan ādemler ( ) allahü 

243.8  bu ħayvānlarnı ħarām ķıluvnı nisbet birüvde allahü teǾālāge yalġannı iftirā ķılalar yaǾnį 

ķ ve yal

Ǿamel ķılmañız (

teǾālā üzerine 

yo ġan sözni 

243.9  eyteler bes siz müselmānlar bu cāhiyyet zamanından ķalġan Ǿādetlerinde kāfirlerni taśdįķ 

ķılmañız hem alar 

243.10   sözi birlen ) ve kāfirlerniñ köpisi ħarām birlen 

ā Ǿamelleri iftirā ķılurlar yaǾnį baş bolġanları allahü teǾālāge yalġannı 

ħelālni bilmesler yaǿnį 

243.11   nādānları amm

eytürler Ǿavāmı aśla 

243.12   bilmesler ( ) ve her ķayçan ol kāfirlerge eytilse ( ) allahü 

teǾālā indürgen 

e) kiliñiz diyüp (243.13   nersege (kitābk ) daĥı resülge muħammed (Ǿaleyhi's-selām) 

ge kiliñiz diyüp (             
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243.14   ) e lar bizge şol nerse (dįn) yite ( )ytür boldı  ol ner

a dįn kir

se (dįn) 

üzerinde biz 

24315   atalarımıznı tabduķ bizge başķ ek tügil diyü ( ) gerçi ataları 

bolsalar da yiter mi 

243.16   ( ) hiç nerseni bilmes bolsalar da ( ) daĥı ħaķķ

Ǿnį 

243.17   cāhiliyyet kāfirlerine ataları bolġan dįn yiter mi gerçi ataları nādān ve bāŧıllıķda 

e ālim bolup ħaķlıķda bolġan ādemge gine iyerüv dürist bu āyet cāhiliyet 

n ķalġan kāf

ıñ kim bolup delįlsiz gine atalarına iyerüvlerini beyān bola hem āyetde işāret 

z kişige iyerüvniñ dürist bolmavına mürįdleriniñ ve Ǿavām ĥalķınıñ 

ñ ķurān ħadiślerden birni de bilmevlerini fehmlemey iyerüvleri 

 yolġa könülmes 

bolsalar da ya

bolsalar da elbette yitmey 

243.18   çünki dįnd

zamanında irlerniñ 

243.19    Ǿaķlların

bar yalġız ħüsn-ü žann 

243.20   birlen gine delįlsi

işanlarġa ve imāmlarġa ni eytdiler 

243.21   şunı farż bolup alarnı

kibi ( ) 

243.22   ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) sizge lāzım bolsun öziñizni śaķlamaķ 

ve ıślāħ itmek 

243.23   ( ) azġan ādemniñ azġınlıķı sizge żarar itmes ( ) her ķayçan 

öziñiz ħaķlıķġa 

243.24   könülseñiz müǿminler kāfirlerniñ küfrlerine ħasretlenüp įmān kitürüvlerin arzu 

243.25   ķılınġan āyet ingen (

itdükleri śoñında źikr 

) cıyılġanıñız ħālde ķaytaçaķ ornıñız allahü 

 teǾālāgedür

243.26   ( ) bes ĥaber birür allahü teǾālā sizge ( ) şol nerse birlen ( ) ol 

nerseni Ǿamel ķılur 

243.27   boldıñız bu āyetde bir ādemniñ günāhsı birlen ikinçi ādemniñ muǿāĥaźa ķılınmavına 

yuv hem daǾvā şāhidni yemįn itdürüv hem daǾvā ķıluvçı birlen żararına daǾvā 

em ħaķın

aķ āyetni indürdi hem źikr ķılınaçaķ āyetniñ nuzūline sebeb şol bir vaķtde 

āś oġlı 

 

tenbiye bar allahü teǾālā şāhid 

243.28   ķo

ķılınġan ād da 

243.29   źikr ķılınaç
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I / 244 

 

244.1  Ǿamrūnıñ mevlāsı bolġan bedįl şāmġa sevdāge barurġa çıķdı yoldaşları naśārādan Ǿadiyy 

birlen 

244.2  temįm idi bedįl yolda avırdı hem vasiyyet yazuvın yazdı yanında bolġan her bir nersesini 

yazdı 

244.3  yazuvın sevdā mālı arasına taşladı yoldaşlarına eytmedi barı bu metāǾımnı ölsem ehl-i 

 ķaytarup 

44.4  birürsiz dip Ǿadiyy birlen temįmge vasiyet ķıldı hem ikisini bu işke şāhid ķıldı bedįl vefāt 

naśrānį yoldaşları bedįl ölgeç bedįlniñ mālnı tikşirdiler hem malı arasından üç misķāl 

  altun birlen naķışlengen kümiş śavt tabdılar bu śāvtnı yaşirdiler şāmdan medįnege 

ne birdiler ehl-i beyti mālın açup ķarap bedįlniñ vaśiyet yazuvını tabdılar 

tda yazılġan idi bedįlniñ yaķınlarından iki ādem Ǿadiyy birlen temįmden śāvtnı 

įm biz bedįlden alġan nerseni ehl-i beytine tabşırdıķ biz de başķa nerse yoķ didiler 

idiler bu iki naśrānį hiç nerse śatmadı uzaķ vaķt avırdı medįnege 

 śarf ķıldı didiler bu bedįlniñ yaķınları biz mālı arasında bir yazu 

biz ol śāvtnı tabmaymız didiler bes naśrānįler biz bilmeymiz diyü inkār 

ħükmge bardılar şol ĥuśūśda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

beytime

2

boldı bu iki 

244.5  

aġırlıġında 

244.6 

ķaytġaç bedįlniñ mālını 

244.7  ehl-i beyti

vaśiyyetde meźkūr kümiş 

244.7   śāv

śoradılar  Ǿadiyy birlen 

244.8   tem

bedįl malundan bir az 

244.9  nerse śatdı mu d

ķaytķanda ġına 

244.10   öldi öz ħācetine

tabduķ anda kümiş 

244.11  śāvtda yazılġan 

itdiler nizāǾ ķobdı 

244.12   resūl allahġa 

( ) 

244.13   ey anday įmān kitürgen ādemler  ( ) vaśiyyetde sizniñ arañızda farż 

bolġan şehādet yaǾnį 

yuv (244.14   şāhid ķo ) her ķayçan sizniñ biriñizge ölüm ħāżır bolsa 

( ) vaśiyyet 

244.15   vaķtinde ölüm ħāżır bolsa ( ) sizniñ yaķınlarıñızdan yā ki siz 

müselmānlardan Ǿadālet iyesi 
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244.16   bolġan iki irniñ şehādetidür ( ) yā

 başķadan iki kişini

 ki sizniñ yaķınlarıñızġa başķadan 

yā ki siz 

244.17   müselmānlarġa ñ şehādetidür ( ) eger siz 

yirde seyr (sefer) 

244.18  ķılsañız ( ) bes sizge ölüm ķayġusı irişse yaǾnį ölseñiz 

(  

244.19   ( ) bes siz iki şāhidni iki ında ħabs ķılursız yaǾnį toķtatursız ndi namāzı śoñ

( ) 

āhid allah birlen ķasem iterler (244.19   bes iki ş ) eger şāhidlerniñ uşançlı boluvında 

şik ķılsañız 

244.20   ( ) kasem berāberinde dünyā semenni almaşdurmaymız dip eytürler 

Ǿnį şāhidler māl üçün yalġandan 

įn itm

ya

244.21   yem eymiz diyü eytürler ( ) gerçi fāǿidesine yemįn itilmiş yaķınlıķ 

iy  yaesi bolsa da Ǿnį 

244.22   ķardeşimiz bolsa da ( ) d hü teǾālānıñ şehādetini yaşirmeymiz 

yaǾnį allahü 

aĥı alla

teǾālānıñ uluġlav 

len emr ķılġa244.23  bir n şehādetni yaşirmeymiz ( ) düristlikde şehādetni 

yaşirdügimiz vaķtde elbette biz günāhlı 

 āyet ingenden 

įmni 

da 

244.24   ādemlerdenmiz diyüp eytürler bu śoñ resül allah ikindi namāzını okudı 

da Ǿadiyy birlen tem

244.25   çaķurdı minber aldın “  ” ve bu yemįn itdürdi 

yaǾnį biz ölgen ādem 

244.26   özimizge birgen nerseden hiç nersege ĥıyānet ķılmaduķ maǾnāsında bes bu Ǿadiyy 

 zamandan śoñ meźkūr kümiş śavt bular ķolında žāhir 

I / 245 

 

birlen temįm yemįn itkeç 

244.27resūl allah bularnı yiberdi bir az

boldı bazarda śatup 
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245.1  turalar idi bu ĥaber bedilniñ iki yaķın ķardeşi muŧŧalib birlen Ǿömerge irişdi muŧŧalib 

mįmge eytdiler siz bedįlnin hiç nersesi bizde yoķ diyü yemįn itdiñiz tügil 

k biz bedįldiñ śatup alġan idük likin şāhidimiz yoķ idi siz şāhid ŧaleb 

  itdiler şundan soñ źikr ķılınacaķ āyet indi (

birlen Ǿömer 

245.2  Ǿadiyy birlen te

me diyü 

245.3   belį yemįn itdü

245.4  ķılursız diyü ķorkduķ şunıñ üçün inkār itdük didiler bes bu vāķǾānı yine de resūl allahġa 

beyān 

) bes eger tüşinilmiş bolsa (245.5 ) 

45.6  bunıñ üzerine ( ) düristlikde iki şāhid günāhnı vācib ite turġan nersege 

r yaǾnį iki şāhidniñ ĥıyāneti yā ki güvāhlıķ birüvde yalġanlavı žāhir bolsa 

2

tiyüşli 

245.7  boldıla

(  

245.8   ) bes evvelgi iki şāhid ornına tura turġan ikinçi iki şāhid tiyüş bolur ( ) 

245.9  şunday ādemlerden ( ) şāhid bolur üçün vāriŝler üzerine ħaķlıraķ 

boldı 

245.10 l iki şāhid yaǾnį alar üzerine cināyet ķılınġa  meyyitden bolur ikinçi iki id   o n ehl-i şāh

yaǾnį 

ānį şāhidlerniñ

 

uvnı 

245.13  daǾvā ķıluvları sebebli müddeǾį bolup evrildiler yaǾnį muŧŧalib birlen Ǿömer şāhid 

245.11 evvelgi iki naśr  kollarında bedįlniñ śavtı žāhir boluv sebebli ĥıyānetleri 

bilingeç

245.12  bedįlnin vāriŝlerinden iki şāhid bolsun çünki evvelgi iki şāhid bedilniñ śavtını śatup 

al

bolsun ( ) 

245.14 bes ikinçi iki şāhid allah birlen ķasem iterler ( ) bizniñ 

güvāhlıġımız (yemįnimiz) 

245.15   ķabūl itüvge alarnıñ günāhlıķlarından (yemįnlerinden) ħaķlıraķdur ( ) daĥı 

biz şehādetimizde. 

245.16  (yemįnimizde) şerįǾat çiginden ötmedük ( ) düristlikde biz eger 

yalġandan yemįn 

meyyitniñ vāriŝleri 

245.17   itsek elbette žulm ķıluvçılardanmız diyü bu orunda yemįnni ikige gine ķuśr ķıluv 
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245.18   iki gine bolġanġa köre bolur vālā her vāriŝ inkār itdükden ş bu 

āyet ingeç 

her ķayusına yemįn tiyü

245.19  bedįlniñ vāriŝleri muŧŧalib birlen Ǿömer ayaķ üzere turup yemįn eytdiler resūl allah 

 muŧŧalib birlen Ǿömerge birdi eger de bu āyetde şehādetden yemįn murād 

į maǾnāsı murād bolsa eger 

bedįlnin śavtını 

245.20vāriŝleri olan

bolsa nizāǾ yoķ 

245.21  eger ħaķįķ “ ”den meyyitniñ 

yaķın ve yıraķ 

245.22  ķardeşleri murād bolsa bu vaķtde hem nizāǾ yoķ eger “ ”den müselmānlar murād 

bolup “  

245.23 ” den ehl-i źemme murād bolsa bu āyet mensūĥ bola çünki źemmįniñ 

245.24  digenler oşandaķ “

müselmānġa şehādeti maķbūl tügil 

”den murād vaśįlerni yemįn itdürüv bolsa bu āyet mensūĥ 

rni yemįn itdürüv murād bolsa mensūĥ bola çünki şāhidni yemįn itdürülmey 

bolmay 

245.25  şāhidle

digenler allahü aǾlem  

245.26 ( ) bu źikr ķılınġan ħükm yaǾnį yemįnni şāhidlerge ķaytaruv 

( ) şāhidlerniñ 

aķdur (245.27  şehādetni kitürüvine yaķınr ) şehādetniñ tiyüşli bolġan vechesi üzerine 

(  

245.28 ) yā ki şāhidlerniñ yemįnleriniñ ķaytarılmış boluvından ķorķuvlarına 

yaķınraķdur (  

245.29  ) şāhidlerniñ yemiñleri śoñ da yaǾnį evvelgi şāhidler yemįn itkenden oñ ikinçi 

 

ın  ś

şāhidlerden 

 

6.1  yem n itdürülse evvelgi şāhidler yalġanlıķlarının zāhir boluvı sebebli rüsvāy bolurlar 

I / 246 

24 į

( ) 
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246.2  ĥ alġan yemįn itüvde allahdan śaķlanıñız (ıyānet ve y ) daĥı allahü teǾālānıñ 

ķoşķan nersesini 

246.3  ķabūl ķılup işitüv birlen işitiñiz ( ) ve allahü teǾālā öziniñ 

ıġuvç

ħaķķ yolġa köndürmes yaǾnį ĥıyānetde ve yalġan yemįnde allahdan 

aķlanmasānız hem allahü teǾālānıñ 

oşķan nersesini ķabūl ķılup işitmeseñiz allahü teǾālānıñ ŧaǾatinden çıġuvçı bolasız 

Ǿālā öziniñ 

246.6  ŧaǾatinden çıġuvçı ķavmni ħaķķ yolġa köndürmes (

ŧāǾatinden ç ı 

246.4  ķavmni 

ś

246.5  ķ

allahü te

) ey muħammed şol 

 bey ķıl 

lā ol künde peyġamberlerni cıyar yaǾnį ķıyāmet künni 

künni ān 

(246.7  (allah) teǾā ) bes 

allah peyġamberlerni 

nı birlevge ündegen va246.8  ķavmlerini şelte ķılup eytür allah ķtde ķayu nersede ķabūl 

ķılındıñız ( ) 

246.9  peyġamberler eytürler bizge sin bilgen nerseni bilüv yoķ ( ) 

246.10  bilgüçisüñ (

düristlikde sin ġayblerni 

) ey muħammed (Ǿaleyhi's-selām) şol vaķtni beyān ķıl ol vaķtde 

i allahü teǾālā eytd (  

246.11  ) ey meryem oġlı Ǿįsā ( ) siniñ üzeriñ timni e bolġan niǾme

isiñe tüşür (  

246.12  ) daĥı siniñ anañ üzerine bolġan niǾmetni isiñe tüşür ( ) 

şol vaķtde 

eyhi's-selām) birle

ķuvvetledim (

246.13   bolġan niǾmetimni źikr ķıl sini rūħü'l-ķuddüs (cebrāǿįl Ǿal n 

) 

yleşür 

irge kehl ĥatunġa kehle 

aǾnį bişikdegi bala vaķtinde söyleşüviñ birlen yigit vaķtinde söyleşüviñ 

berāber boldı mundan maķśūd 

246.14  ādemlerge sö boldıñ bişikde vaķtiñde daĥı yigit vaķtiñde (otuz yaşından ötken 

246.15  diyürler) y
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246.16 Ǿaķlınıñ kemālinde hem söyleşüvde bala ħālini kuhūlet ħāline tutaşduruv 

( ) daĥı şok vaķtdaġı 

246.17  niǾmetimni isiñe tüşür siñe kitāb (yazuv) üyretdim ( ) daĥı 

em tevrħikmet h āt 

246.18  ve incįl üyretdim ( ) daĥı şol vaķtdaġı niǾmetimni isiñe tüşür 

balçıķdan śūretlendürür 

246.19  boldıñ ( ) ķuş śūreti kibi ( ) minim iźnim birlen ( ) bes ol 

śūretke ürür boldıñ 

246.20  ( ) bes ol śūret minim iźnim ve tilevim birlen ķuş bolur boldı 

(  

246.21  ) daĥ en közsiz toġmalarnı ve ala tenlilerni selāmetlendürür ı minim tilevim birl

boldıñ (  

246.22  ) da Ǿmetimni beyān ķılġan ölüklerni tirgüzüp 

ķabrlerinden 

ĥı şol vaķtdaġı ni

246.23  çıġarur boldıñ ( ) daĥı şol vaķtdaġı niǾmetimni isiñe 

lalarnı (yehūdlerni) öltürürge ķaśd ķıluvlarında sinden ŧıydım yaǾnį 

öltürtmedim (

tüşür 

246.24  israǿįl ba

) şol 

246.25  vaķtde öltürüvden ŧıydım ( ) isrāǿįl balalarına žāhir bolġan muǾcizeler 

in kitürdiñ s

246.26 ( ) bes isrāǿįl balalarından kāfir bolġan ādemler eytdiler 

( ) 

itürgen nerse tügildür meger žāhir şiǾirdür diyü (246.27  sin k ) daĥı 

  niǾmetimni isiñe tüşür ħavārįlerġa (benū isrāǿįlniñ ĥavāśına) siniñ tiliñ üzeriñe vaħy 

ķıldım (

şol vaķdaġı  

246.28
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246.29  ) mįñe hem resūlime įmān kitüriñiz diyü ( ) ħavārįler 

eytdiler ey rabbimiz 

 

hem resūliñ Ǿįsāġa 

I / 247 

 

247.1sine įmān kitürdük şāhid bolsun ( ) düristlikde biz boy 

śunuvçılarmız 

247.2diyü ( ) ey muħammed Ǿaleyhi's-selām şol vaķtni beyān ķılġan ħavārįler 

eytdiler (  

247.3  ey meryem oġlı Ǿįsā ( ) eyā rabbiñniñ küçi yiter mi yaǾnį ķılur mı 

(  

247.4 ) bizniñ üzerimizge kökden māǿide (ŧaǾamlı aş yavlıķ) yaǾnį içine ŧaǾām 

oyılġan nerse 

dürüvge (

ķ

247.5  in ) ħażret-i Ǿįsā ħavārįlerge eytdi munıñ kibi nerseni śoravda 

ķorķıñız allahdan 

247.6( ) eger siz allahü teǾālānıñ ķudreti boluvına ve minim 

peyġamber bolu

niñ ķamil 

vıma įmān kitürüvçi 

z (247.7bolsañı ) ħavārįler eytdiler ol māǿįdeden aşavımıznı tileymiz 

( ) 

247.8daĥı allahü teǾālānıñ ķudretiniñ kāmillikni köz birlen körüp köñillerimizniñ ķararlanuvını 

tileymiz (  

247.9 ) daĥı peyġamberlikni daǾvā ķıluvda taħķįķ siniñ rast eytken boluvıñnı 

izni tileymi

247.10  (

bilüvim z 

) daĥı māǿide üzerine şāhidler cümlesinden boluvnı tileymiz 

ā ki köz birlen müşāhede ķıluvçılardan boluvnı tileymiz yaǾnį şol sebebler 

ökden allahü 

eger bizden şehādet 

247.11   isteseñ y

üçün k
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247.12  teǾālān ini tileymiz (ıñ māǿide indürüv ) meryem oġlı Ǿįsā 

Ǿaleyhi'sselām eytdi (  

247.13 ) ey allah ve ey rabbimiz bizniñ üzerimizge indürgey idiñ 

( ) kökden māǿideni 

247.14   ( ) ol māǿide bizge şādlıķ bolur idi yaǾnį māǿide ingen kün bizge şādlıķ 

 küni bolur

247.15   idi ( ) bizniñ evvelgilerimiz ve śoñġılarımız üçün māǿide yekşenbe kün 

247.16  şunıñ üçün naśāralar yekşenbe künni bayram itüp tutalar (

indi digenler 

) daĥı sinden bir 

Ǿalāmet 

247.17   bolur idi ( ) daĥı māǿideden bizni rızķlandurġay idiñ ( ) daĥı 

 sin rızķlanduruv247.18  çılarnıñ iñ izgüsisün ( ) allahü teǾālā ħażret-i Ǿįsānıñ duǾāsını 

24 itüp eytdi (7.19  ķabūl ) düristlikde min māǿideni sizge indürgüçimün 

(  

247.20  ) kimdür sizlerden māǿide indürgen śoñında kāfir bolsa yāǾnį minim birlikimni 

 

ār itse (

ve Ǿįsānıñ ħaķķ

247.21  peyġamberlikni ink ) bes düristlikde min ol kişini şunday Ǿāźāb 

 Ǿaźāb ķılurmun (

birlen 

247.22  ) ol Ǿaźāb birlen bütün Ǿālemden hiç birevni 

247.23   yaǾnį meŝeli bolmaġan ķaŧı Ǿaźāb birlen Ǿaźāb ķılurmun *beyđāvį rivāyetine köre 

247.24   revişçe allahü teǾālā kökden iki buluŧ arasında ķızıl aş yavlıķ indürdi ħavārįler karap 

7.25   tamām köz aldlarında şunday ħażret-i Ǿįsā yıġladı hem allah māǿideni bizge raħmet ķıl 

şükr ķıluvçılardan ķıl didi hem māǿide ingeç turup ŧahāret alup namāz okudı 

ve māǿideni açdı 

Ǿaźāb ķılmamun 

māǿide ķıśśası şol 

turalar idi 

24

Ǿaźāb ķılma 

247.26   ve bizni 
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247.27   “ ” d e şundan Ǿibāret boldı bu ķuvurġan balıķ 

tekne v

iyü oķudı māǿid

e ķılçıkları 

ıñ başı üçün de töz ķ

 

 (śır) bişinçisinde ķuvurġan it havāriyundan şemǾūn ħażret-i Ǿįsādan ey rūħ allah 

 mı āĥiret ŧaǾāmından mı diyü śoradı ħażret-i Ǿįsā hiç ķayusından tügil bu 

ŧaǾāmnı kemāl 

tinden allahü teǾālā

tini 

den bizge 

ilkindi ve tibrendi4 munıñ śoñında ey balıķ evveldegi ħāliñe kayıŧ didi balıķ 

uvurulġan balıķ 

oldı maķśūd tamām bolġaç māǿide kök ŧarafına oçdı māǿide oçķannıñ ikinçi künind

avārįler iŧāǾatden 

ı baǾżılar 

rifde 

247.28   aślā yoķ idi balıķn uyruġı üçün de sizge tiresinde turmadan başķa 

her türli 

247.29   yaşılçeler balıķ yanında biş kömeç birisinde zeytün ikinçisinde bal öçinçisinde śarı māį 

dörtinçisinde 

 

I / 248 

 

248.1  peynir

bu dünyā 

248.2  ŧaǾāmından

248.3  ķudre  özi ĥulk itdi śoraġan nerseñizni aşañız hem şükrāne ķılıñız 

allahü teǾālā niǾme

248.4  artdurur didi ħavāriler ħażret-i Ǿįsāġa eytdiler ey rūħ allah eger de bu māǿide 

Ǿalāmetin

248.5   ikinçi Ǿalāmet körsetseñ idi didiler ħazret-i Ǿįsā ey balıķ allahnıñ iźni birlen tirük bol didi 

248.6  balıķ s

k

248.7  b e 

ħ

248.8  baş tartup günāhlı boldılar allahü teǾālā śūretlerini doñġıż ve maymūn śūretine 

almaşdurd

248.9  māǿideden maǾrifetlerniñ ħaķįķįleri murād digenler çünki ŧaǾām bedenge azuķ bolġanı 

kibi ħaķįķi maǾā

248.10 rūħġa azuķ bola ħavārįler ħaķāǿiķġa vuśūlni istegen bolur özleri ħaķāǿiķġa irişüvge 

ħażırligi 

248.12  bolmaġan bolurlar ħażret-i Ǿįsā eytken bolur eger įmānnı ħāśıl ķılġan bolsañız 

taķvālıķnı da 

248.13  istiǾmāl ķılıñız şundan śoñ ħaķāǿiķ maǾārifke tüünürsiz diyü ( ) daĥı ey 

muħammed Ǿaleyhi's-selām 

                                                 
4 Bu satırda satır başında yer alan dört kelime metinde silik çıktığı için bu kelimelerin okunuşunda hata 
bulunabilür. 
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248.14  şol vaķtni źikr ķılġan allahü teǾālā eytdi ( ) ey meryem oġlı Ǿįsā 

( ) 

248.15  sin mi ādemlerge eytdiñ ( ) mini hem anamnı tutuñız 

( ) allahġa 

248.16  başķa iki ilah itüp diyü allahü teǾālā bu sözi birlen kāfirlerge şelte ķıladur 

( ) 

248.17   ħażret-i Ǿįsā eytdi ey allah sini kāmil pāklav birlen pāklaymun ( ) miñe 

248.17   eytüv (

münāsib bolmas 

) miñe eytüv ħaķķ bolmaġan sözni ( ) eger min özimni 

8.18  tutu z diyü eytken bolsam (

ve anamnı maǾbūd 

24 ñı ) bes taħķįķ sin ol sözimni bilesüñ 

( ) minim 

248. şrin bolġ19  nefsimde ya an nerseni bilesüñ ( ) daĥı siniñ nefsiñde yaşrin 

8.20   min bilmeym bu āyetde nefsden źāt-ı murād yā ki evvelgi nefs śoħbetinde tüşkenligi 

üçün źātdan nefs 

en müşākele üçün źikr ve taǾbįr itilgen (

bolġan nerseni 

24

248.21  lafžı birl ) düristlikde sin 

ġayblerni 

248.22  bilgüçisüñ ( ) ādemlerge min eytmedim ( ) meger sin eytüv 

birlen emr ķılġan 

248.23   nerseni gine eytdim ( ) minim de siziñ de terbiye itüvçiñiz 

lġan allahü te adet bo Ǿālāge Ǿib

248.24  ķılıñız didim ( ) daĥı ādemler üz id boldım yaǾnį ādemlerniñ 

ķılġan işleri 

erine şāh

248.25   üzerine ( ) ādemler içinde tirük bolġan müddetimde ( ) bes 

mini kökge köterüv 
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248.26  birlen öltürgeniñ (yirden alġanıñ) zamanda ( ) ādemler üzerine 

sin śaķlavçı 

į ħāller248.27  bolursuñ yaǾn in tikşirüvçi bolursuñ ( ) daĥı sin her bir 

nerse 

248.28   üzerine tüşüngüçisüñ ve ñ ( her nerseni bilgüçisü ) eger sin ādemlerni Ǿaźāb 

ķılsañ 

248.29   ( ) b demler siniñ ķullarıñdur ve sin ĥocasuñ öz mülkinde 

 

es düristlikde ol ā

 

I / 249 

249.1tilese ni ķılur (

 

) ve eger sin ādemlerni yarlıķasañ ( ) bes 

de küçlisüñ ve ħikmet iyesisüñ eger günāhlı bendelerni Ǿaźāb ķılsañ Ǿadliñ 

ażlıñdur (

düristlikde 

249.2sin işiñ

yarlıķasañ 

249.3f ) eytdi allahü teǾālā ( ) bu ķıyāmet küni şunday kündür 

( ) 

249.4bu künde dünyāda rast toġrı bolġan ādemlerniñ rastlıġı ve toġrılıġı fāǿide birür ( ) 

49.5rast ve toġrı bolġan ādemlerge ucmāħlar bardur 

dünyāda 

(2 ) ol ucmaĥlarnıñ astından

49.6yılġalar (śular) aġar (

 

) ol ucmaħda meñgü ķalġanları ħālde (2 ) 

allahü 

 ehli bolġan249.7teǾālā ol ucmaħ  ādemlerden rāżī boldı ( ) ol ucmaħ ehli bolġan ādemler 

249.8allahü teǾālādan rāżī boldılar ( ) bu ucmaħ birlen ŝevāb uluġ bolġan 

meñgülik saǾādetdür 

249.9( ) allah üçündür k ñ ve yirlerniñ mülki (öklerni ) daĥı 

köklerde ve yirlerde 

249.10   bolġan nerseniñ mülki ( ) ….5 

249.11   māǿide sūresiniñ tercemesi tamām boldı 

                                                 
5 Bu bölüm metinde silik olduğu için okunamamıştır. 
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249.12 * altunçı sūre enǾām sūresi altı āyetden başķası mekkede ingen cemǾį yüzde altmış biş 

āyet 

249.13 bismi'l-lāhir raĥmani'r-raĥįm  

249.14 ( ) her bir maķtav şunday allahü teǾālāge bolġay idi ( ) 

ol allahü teǾālā  

249.15 köklerni ve yirlerni yaratdı ( ) daħı ķaranġulıķlarnı ve nūrnı yaratdı 

yā ki 

249.16 azġunlıķ birlen toġrılıķnı yaratdı ( ) munıñ śoñında kāfir bolġan ādemler 

( ) 

249.17 rablerine Ǿibādetde başķa nerselerni berāber ķılur boldılar ( ) ol 

allahü teǾālā 

249.18 şunday allahdur ki sizni balçıķdan yaratdı yaǾnį sizni yaraŧuvnı balçıķdan başladı çünki  

balçıķ 

249.19 evvelgi madde daħı evvelgi maĥlūķ bolġan atamız ādem Ǿaleyhi's-selām balçıķdan 

yaratıldı ( ) munıñ śonında 

249.20 siznin üçün ölim müddeti ĥükm indi ( ) daħı allahü teǾālā ĥużūrında 

atalmış maǾlūm bolġan 

249.21 ķıyāmet eceli bardur ( ) munıñ śoñında siz ķıyāmet kün ķabrlerinden 

ķobarıluvda şik ķılursız 

249.22 ( ) ve ol allahü teǾālā köklerde ve yirlerde Ǿibādetge müsteĥaķ 

bolġan allahdur 

249.23 ( ) ol allahü teǾālā sizniñ arañızda yaşrun söyleşken nerseñizni hem 

ķıçķurup söyleşken 

249.24 nerseñizni bilür ( ) daħı sizniñ kesb ķılġan nerseñizni bilür kirek kesb 

ķılġan 

249.25 nerseñiz izgü bolsun ve kirek yavız bolsun ( ) mekke ehline hiçbir āyet 

kilmes (  

249.26 ) rableriniñ āyetlerinden ( ) meger kildi ise ( ) ol āyetden yüz 

döndürüvçi 
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249.27 boldılar ( ) bes taĥķįķ mekke ehli ĥaķnı (ķurānnı) yalġanġa tutdılar 

( ) 

249.28 ĥaķķ (ķurān) ol mekke ehline kilgen zamānda ( ) bes mekke ehline şol 

nerseniñ 

 

I / 250 

 

250.1 ħaberleri tiz kilür ( ) ol nerseni ħorlar boldılar yāǾnį özlerini dünyāda ve 

āħiretde 

250.2 Ǿaźāb ingen vaķtde ħorlaġan nerseleri žāhir bolur ( ) eyā mekke ehli körmediler 

mi (  

250.3 ) ol mekke ehlinden burun zaman ehlinden köp mi helāk itdük 

( ) 

250.4 mekke ehlinden burun bolġan zamān ehlini yirde ķararlandurduķ yaǾnį birdük 

( ) sizge 

250.5 (ehl-i mekkege) ķararlandurmaġan yaǾnį birmegen nerseni yaǾnį sizge birmegen māl ve 

beden ķuvvetni alarġa 

250.6 birdük ( ) daħı ehl-i mekkeden burun bolġan zamān ehli 

üzerine kökni 

250.7 (yaġmurnı) tutaşdan yiberdük ( ) daħı yılġalarnı ķılduķ ( ) 

ol mekke ehlinden 

250.8 burun bolġan zamān ehliniñ astından aġar ķılduķ yaǾnį şol ķadar baylıķda ve raĥatda 

yaşadılar (  

250.9 ) bes alarnı günāhları sebebli helāk ķılduķ mālları sebebli helāketden ķutula 

almadılar (  

250.10 ) daħı alar śoñından yaratduķ ( ) ikinçi zamān ĥalknı ( ) 

ve eger 
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250.11 ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) siniñ üzerine indürsek ( ) kāġıdge 

yazılġan nerseni ( ) 

250.12 bes ol kāġıdnı ķolları birlen tutśalar ( ) elbette kāfir bolġan ādemler 

eytürler (  

250.13 ) tügildür bu kāġıdge yazılġan nerse meġer žāhir siĥrdür diyü ( ) 

daħı eytdiler 

250.14 ( ) muĥammed Ǿaleyhi's-selām üzerine bu peyġamber diyü bizge 

söyleşe turġan ferişte indürülseçi 

250.15 diyü ( ) ve eger ferişte indürsek ( ) alarnıñ helāk boluv işlerni 

ötelmiş bolur 

250.16 idi çünki  allahü teǾālā bir ķavmge ferişte yiberdi ise ol ķavmge helāklik tutaşdı 

( ) munıñ 

250.17 śoñında mühlet birilmiş bolmaslar idi ( ) ve eger alarġa indürülmişni 

ferişte ķılsaķ 

250.18 ( ) ol ferişteni ir śūretinde ķılur idük ( ) daħı alar üzerine 

şübheli ķılur 

250.19 idük ( ) özleri şübhelengen nerseni yaǾnį özlerinden ayuruv müşekkel bolur idi 

bes eytürler 

250.20 idi bu imes meger bizniñ kibi ādem diyü ( ) ve taĥķįķ ey 

muĥammed  Ǿaleyhi's-selām sinden 

250.21 burun resūllerni ħorlanmış boldı ( ) bes resūllerden masħara ķılġan 

ādemlerge 

250.22 indi ( ) şol nerseniñ cezāsı (  ol nerse birlen peyġamberlerni ħorlar 

boldılar 

250.23 ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām ol ādemlerge yirde seyr 

ķılıñız ( ) munıñ  

250.24 śoñında iǾtibār ķılup ķarañız ( ) peyġamberlerni yalġanġa 

tutuvçılarnıñ śoñġı 
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250.25 ĥāli niçük bolur ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) kim üçündür 

( ) köklerde 

250.26 ve yirlerde bolġan nerseler ( ) eyt sin ey muĥammed köklerde ve yirlerde bolġan 

nerseler allahü teǾālā üçün 

250.27 mülķdür ( ) özine allahü teǾālā raĥmetni yazdı yaǾnį raĥmet 

ķıluvnı iltizām itdi 

250.28 ( ) ķıyāmet küni śarı elbette sizni cıyar ( ) ol ķıyāmet 

küninde 

250.29 şik yoķdur ( ) şunday ādemler özlerine żarār ittiler yaǾnį įmān 

fıŧrįlerini  
 

I / 251 

 

251.1 ve selāmet Ǿaķllarunı żāǿiǾ itüvlerni sebebli sermāyelerini başķa çıġardılar 

( ) bes reǿis māl 

251.2 bolġan įmān fıṭrįni žāǾįǿ itüv sebebli özlerine żarar itüvçiler müǿmin bolmaslar 

(  

251.3 ) daħı allahü teǾālā üçündür kiçde ve kündizde ķararlanġan nerse 

( ) ve ol allahü teǾālā 

251.4 sözlerni işitküçidür hem niyetlerni bilgüçidür ( ) eyt sin ey 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

251.5 eyā allahdan başķanı yardemçi tutaym mu elbette tutmaym ( ) ol 

allahü teǾālā köklerni 

251.6 ve yirlerni yaratuvçıdur ( ) ve ol allahü teǾālā ādemlerni 

ṭaǾāmlandurur ve özi ṭaǾāmlanmış 

251.7 bolmas ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) min 

bolmaķlıķım birlen buyurılmış boldım 
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251.8 ( ) boy śunġan ādemniñ evvelgisi bolmaķlıķım birlen 

( ) daħı miñe 

251.9 müşriklerden bolma sin diyü eytildi ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi's-

selām düristlikde min ķorķamun 

251.10 ( ) eger rabbime günāhlı bolsam yaǾnį boy śunmasam ( ) 

uluġ künniñ ׂaźābından 

251.11 ķorķamun diyü ( ) kimdür ol kişiden ķıyāmet küniñde Ǿaźābnı 

döndürülmiş bolsa 

251.12 ( ) bes taĥķįķ ol kişige allahü teǾālā raĥmet ķıldı ( ) bu 

Ǿaźābnıñ döndürülmiş 

251.13 boluvı yā ki raĥmet żāhir ķılınuv saǾādetdür ( ) ve eger allahü teǾālā 

sini avruv ve faķįrlik 

251.14 kibi żararlı nerse birlen tutsa ( ) bes ol żararlı nerseni açuvçı yoķdur yaǾnį 

bitürüvçi, yoķdur 

251.15 ( ) meger açuvçı ol allahü teǾālā ginedür ( ) ve eger allahü teǾālā 

sini baylıķ ve selāmetlik 

251.16 kibi izgü nerse birlen tutsa ( ) bes ol allahü teǾālā her nerse 

üzerine küçi 

251.17 yitküçidür ( ) ve ol allahü teǾālā ķulları üstinde ķudreti birlen ġālib 

boluvçıdur  

251.18 ( ) ve ol allahü teǾālā işinde ĥikmet iyesidür hem bendeleriniñ 

ħālleriniñ ṭışını ve içini 

251.19 bilgüçidür * ķureyşler bir vaķte resūl allahġa eytdiler ey muĥammed biz yahūd ve 

naśārā Ǿulemāsından śoraduķ siniñ 

251.20 peyġamber boluvıñ ĥaķında tevrāt birlen incįlde bar mı diyü bizge anıñ peyġamber 

boluvı ĥaķında tevrāt birlen 

251.21 incįlde hiç nerse yoķ didiler indi siniñ peyġamber boluvıñ birlen bizge kim güvāhlıķ 

birür didiler allahü teǾālā 
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251.22 şol ħuśūśda źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) eyt sin ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's- 

251.23 selām) ķureyşlerge güvāhlıķ birüv yüzinden ķayu nerse uluġraķ ( ) eyt ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

251.24 güvāhlıķ birüv yüzinden iñ uluġ bolġan şeyǿ allahü teǾālādur ( ) ol 

allahü teǾālā minim birlen 

251.25 sizniñ arañızda şāhiddür ( ) daħı miñe bu ķurān vaĥy ķılındı 

( ) 

251.26 ol ķurān birlen sizni ķorkutmaķım üçün ( ) daħı ķurān anıñ üzerine irişken 

ādemlerni 

251.27 ve cinlerni ķorķutmaķım üçün bu āyet delālet ķıladur ķurān ĥükmlerni ķurān ingen 

vaķtde bar bolġan ādemler 

251.28 birlen ķurān ingenden śoñ bar bolġan ādemlerden Ǿāmm boluvına hem ķurān aĥkāmı 

irişmeġen kişiniñ 

251.29 muǿāħeźe ķılmavına delālet ķıladur ( ) eyā siz mi güvāhlıķ biresiz 

(  

 

I / 252 

 

252.1 ) düristlikde allahü teǾālā ikinçi maǾbūdlar bar diyü ( ) eyt sin ey 

muĥammed 

252.2 müşriklerge min siz güvāhlıķ birgen nerse birlen güvāhlıķ birmeym diyü 

( ) eyt 

252.3 sin ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām müşriklerge budur başķa tügildür allahü teǾālā bir 

gine bolġan maǾbūddur başķa maǾbūđnıñ 

252.4 boluv iĥtimāli yoķdur ( ) daħı düristlikde min siz allaġa şerįk ķılġan 

nerselerden 

252.5 (śanemlerden) bizgüçimün ( ) şunday ādemler alarġa biz kitāb 

birdük yaǾnį 
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252.6 yahūdler ve naśārālar ( ) alar muĥammed (Ǿaleyhi's-selām)nıñ 

peyġamber boluvını bilürler 

252.7 niteki özleriniñ oġullarını bileler idi ( ) ehl-i kitābdan hem 

müşriklerden şunday 

252.8 ādemler özlerine żarar itdiler ( ) bes įmān kesb ite turġan nerselerini żāǿiǾ 

itüv 

252.9 sebebli özlerine żarar itüvçiler müǿmin bolmaslar ( ) daħı şol kişiden 

kimdür žālimrek 

252.10 ( ) ol kişi allahü teǾālā üzerine yalġannı iftirā ķıldı 

( ) yeise 

252.11 allahü teǾālānıñ āyetlerini yaǾnį ķurānnı yalġanġa tutdı bu kişiden žālimrek kişi bar mı 

yaǾnį bu türli 

252.12 kişiden žālim bolġan hiç kim yoķdur ( ) düristlikde şāǿn žālimler 

saǾādetke irişmesler 

252.13 ( ) ey muĥammed şol künni beyān ķıl ādemlerniñ barçasını 

ķabrlerinden ķobarurmız (  

252.14 ) ķabrlerinden ķobarġandan śoñ Ǿibādetde allahġa şerįk ķaŧķan kişilerge 

eytürmiz  

252.15 ( ) Ǿibādetde allahġa şerįk itken maǾbūdlarıñız ķayda diyüp ( ) 

şunday 

252.16 şerįklerdür alar siz alarnı Ǿibādetde allahġa şerįkler diyü bāṭıl gümān ķıldıñız 

( ) munıñ 

252.17 śoñında müşriklerniñ küfri yaǾnį küfrleriniñ Ǿāķibeti bolmadı ( ) meger 

eytüvleri boldı 

252.18 ( ) rabbimiz bolġan allahü teǾālā birlen ķasem itüp eytemiz ( ) biz 

Ǿibādetde allahġa şerįk 

252.19 ķatuvçılardan bolmaduķ diyü ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-

selām iǾtibār ķılup ķara 
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252.20 ol müşrikler niçük özlerine yalġanladılar yaǾnį biz müşrik tügil diyü 

( ) daħı 

252.21 müşriklerden iftirā ķılġan nerseleri (şerįkler) ġāǿib boldı * bir vaķtde ebū süfyān daħı 

velįd hem nażr 

252.22  daħı Ǿatebe hem şiybe birlen ebū cehl hem başķalar birge cıyulışıp resūl allahnıñ ķurān 

oķuġannı ŧıñlap 

252.23 turdılar nażrġa eytdiler muĥammed (śallallahü teǾālā aleyh sellem) nerse eyte diyü nażr 

eytdi nerse eytkenni 

252.24 hiç bilmeym likin tilini silkite min sizge söylegen kibi ötken ümmetlerniñ żaǾįf 

ĥikāyetlerini eyte 

252.25 didi ebū süfyān eytdi min muĥammed Ǿaleyhi's-selāmnıñ eytken nersesini ĥaķķ diyü 

bilem didi ebū cehl ķayda ol 

252.26 ĥaķķ boluv didi şol ħuśūśda allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürdi 

( ) 

252.27 müşrikler cümlesinden baǾżısı ķurān oķuġan vaķtiñde ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

siniñ söziñe ķulaķ śalurlar 

252.28 yaǾnį işitürler ( ) daħı biz ol müşriklerniñ köñilleri üzerinde perdeler 

ķılduķ 

252.29 ( ) siniñ söziñni (ķurānnı) ol müşriklerniñ añlavları mekrūh bolġanlıķı üçün 

(  

 

I / 253 

 

253.1 ) daħı ol müşriklerniñ ķulaķlarında ķurānnı işitüvden aġırlıķ (çoķraķlıķ) ķıldı 

(  

253.2 ) ve eger ol müşrikler siniñ ĥaķķ peyġamber boluvıña delālet ķıla turġan her bir 

Ǿalāmetlerni körseler de 

253.3 ( ) ol Ǿalāmetlerge uşanmaslar ( ) tā kim ol müşrikler siñe 

kilseler 

253.4 siniñ birlen cidāl ve nizāǾ ķılışurlar yaǾnį ķıçķuruşurlar ( ) kāfir 

bolġan ādemler 
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253.5 eytürler ( ) tügildür bu ķurān meger evvelgilerniñ yalġanlaġan 

253.6 nerseleridür diyü ( ) ol kāfirler ādemlerni ķurāndan ŧıyārlar ( ) 

253.7 daħı özleri de ķurāndan yıraķ bolurlar ( ) kāfirler bu işleri birlen hiç 

kimni 

253.8 helāk ķılmaslar meger özlerini helāk ķılurlar ( ) likin özlerini özleri helāk 

ķılġanlıķlarunı 

253.9 bilmesler ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) eger sin kāfirlerni 

cehennem oŧı śarı toķtalmış 

253.10 bolġan vaķtde körseñ idi elbette uluġ helāklik işini körür idiñ ( ) bes 

şol vaķtde 

253.11 kāfirler eytürler kāşki biz dünyāġa kiri ķaytarılmış bolsaķ idi ( ) daħı 

253.12 rabbimizniñ āyetlerini yalġanġa tutmaġan bolsaķ idi ( ) daħı islām 

dįnine įmān 

253.13 kitürüvçilerden bolsaķ idi diyü arzu ķılup eytürler ( ) kāfirlerniñ dünyāġa 

ķaytuvnı 

253.14 arzu ķıluvları įmān kitürür üçün tügil çünki  alar meñgüde įmān kitüreçekler tügil belki 

alarnıñ dünyāġa 

253.15 kirü ķaytuvnı arzu ķıluvları şunıñ üçün ol kāfirlerge žāhir boldı ( ) 

253.16 muñdan ilk  yaşirgen nerseleri yaǾnį nifāķları yā ki Ǿamelleriniñ ķabāĥatleri ( ) 

ve eger 

253.17 ol kāfirlerni dünyāġa kirü ķaytarılsa ( ) elbette ol kāfirler añardan 

ŧıyılmış nersege 

253.18 yaǾnį küfrge ķabāĥat Ǿamellerge kirü ķayturlar ( ) daħı ol kāfirler ķılġan 

vaǾdelerinde 

253.19 yalġançılardur ( ) daħı baǾŝni inkār itüvçiler eytdiler ( ) 

imes tiriklik 

253.20 meger dünyāda tirik boluvımızdur başķa tiriklik yoķdur ve āħiretde tirileçek tügilmiz 

diyü ( ) daħı 
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253.21 biz ķıyāmet küninde ķobarılmışlardan tügilmiz diyü ( ) eger körseñ sin ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) baǾŝni 

253.22 inkār itüvçilerni ( ) rableri ĥużurında toķtalmış bolġanları vaķtde 

(  

253.23 ) allahü teǾālā ferişteler tiley üzerine baǾŝni inkār itüvçi kāfirlerge şelte ķılup 

eytür eyā bu  baǾŝ 

253.24 ĥaķķ tügil mi diyü ( ) baǾŝni inkār itüvçiler eytürler belį baǾŝ ĥaķķ diyü 

( ) rabbimiz birlen 

253.25 ķasem itüp eytemiz baǾŝ ĥaķķ diyürler ( ) allahü teǾālā eytür ey 

baǾŝni inkār itüvçiler 

253.26 tamuġ Ǿaźābnı tatuñız ( ) şol nerse sebebli ki ol nerseni inkār ķılur 

boldıñız yaǾnį 

253.27 küfriñiz sebebli tatuñız maǾnāsında ( ) taĥkįķ şunday ādemler özlerine 

uluġ żarar itdi 

253.28 ( ) ol ādemler allahġa yoluġuvnı yalġanġa tutdılar 

( ) 

 

I / 254 

 

254.1 tā kim allahġa yoluġuvnı yalġanġa tutuvçılarġa ķıyāmet kinet kilse ( ) 

eytürler alar ey 

254.2 bizniñ ķayġumız ( ) dünyā tirikliginde kimçilik ķıluvımız üzerine 

( ) 

254.3 daħı allahü teǾālāge yoluġuvnı inkār itüvçiler günāhlarını yüklerler ( ) 

arķaları üzerine 

254.4 ( ) agāh olıñız alarnıñ arķalarına yüklegen nerseleri (günāhları) ni yavız 

boldı 
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254.5 ( ) daħı dünyā tirikligi tügildür ( ) meger üyrendürüv fāǿidesiz 

işdür (  

254.6 ) daħı āħiret yurŧı ( ) şirkden śaķlanuvçılar üçün izgüdür 

( ) 

254.7 eyā dünyā birlen āħiretden ķayusınıñ izgü ikenni Ǿaķlıñız birlen oylap ķaramaysız mı 

eger de 

254.8 ķaraśañız bilür idiñiz ( ) taĥķįķ bilemiz ( ) düristlikde şāǿn ( ) 

siniñ 

254.9 ĥaķında kāfirlerniñ eytken sözleri sini ĥasretlendüre ( ) indi düristlikde 

kāfirler ĥaķįķatde  

254.10 sini yalġanġa tutmaylar ( ) likin žulm ķıluvçılar ( ) 

allahü teǾālānıñ 

254.11 āyetlerini inkār iteler yalġanġa tutalar yaǾnį sini yalġanġa tutuvları ĥaķįķatde allahü 

teǾālāġa ķayta 

254.12 çünki  sin allahnıñ muǾcizeler birlen rastlaġan peyġamberisün bes alar allahü teǾālānı 

yalġanġa tutalar 

254.13 anıñ üçün peyġamberlerni yalġanġa tutuv fį'l-ĥaķįķat peyġamberlerni yiberüvçini 

yalġanġa tutuvdur niteki 

254.14 ebū cehl resūl allahġa biz sini yalġançı dimeymiz sin rastsun likin allahü teǾālā 

ĥużūrından kitürgen 

254.15 nerseñ yalġan dimiş ( ) ve taĥķįķ sinden burun bolġan resūller 

de yalġanġa 

254.16 tutuldı bu sözde resūl allahnıñ köñlini cuvatuv bola ( ) bes sinden burun bolġan 

resūller 

254.17 śabrlıķ ķıldılar ( ) yalġanġa tutulġan nerseleri üzerine ( ) daħı 

yalġanġa 

254.18 tutuv sebebli rencitülmiş boluvları üzerine ( ) biznin ol peyġamberge 

ķavmlerini helāk 

254.19 ķıluv birlen yardemimiz kilgenge ķadar ( ) daħı allahü teǾālānıñ 

sözlerini almaşduruvçı 
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254.20 hiç kim yoķdur ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām taĥķįķ siñe 

resūllerniñ ħaberlerinden baǾżısı 

254.21 kildi ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām düristlikde siniñ 

üzeriñe ķavmiñniñ sine įmān 

254.22 kitürüvden yüz döndürüvleri uluġ ve aġır bolsa da ( ) bes eger sin ey 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām küçiñ 

254.23 yitküçi bolsañ ( ) yir içine kire turġan tişük istevge 

( )  

254.24 yā ki kökge minerge baśķıç istevge ( ) bes ķavmiñe yir astından ve kök 

astından Ǿalāmet 

254.25 kiltürür idük likin küçiñ yitmey maǾnāsında bu āyetden resūl allahnıñ ķavminiñ įmānına            

beyān 

254.26 maķśūd ( ) ve eger allahü teǾālā tilese idi bütün ķavmiñni 

hidāyet ve ĥaķlıķ 

254.27 üzerine cıyar idi ve hemmesi siñe įmān kitürür idi likin allahü teǾālā ķavmiñniñ küfrini 

įmān 

254.28 üzerine iħtiyār ķıluvlarını bildi şunıñ üçün hidāyet ve ĥaķlıķ üzerine hemmesini cıymadı 

(  

254.29 ) bes ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām sin bütün ķavmiñni hidāyet ve 

ĥaķlıķ üzerine cıymavnıñ ĥikmetini  

 

I / 255 

 

255.1 bilmey turġan ādemlerden bolma ( ) budur başķa tügildür siniñ 

islām dįnine 

255.2 ündeviñni ķabūl iter siniñ söziñni çın köñilleri birlen eytken ādemler gine 

( ) 

255.3 daħı ölükler (kāfirler) allahü teǾālā alarnı ķıyāmet küninde ķabrlerinden ķobarur alar şol 

vaķtde siniñ ĥaķķ 
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255.4 dįnge ündegeniñni bilürler likin ol vaķt įmānları fāǿide birmes ( ) munıñ 

śonıñda 

255.5 cezā üçün allahü teǾālāge ķaytarılmış bolurlar bes şol vaķtde siniñ söziñni ķabūl itip 

işitürler 

255.6 likin iş öter ( ) daħı ķureyş kāfirleriniñ başları eytdiler 

muĥammed (Ǿaleyhi's- 

255.7 selām) üzerine başķa peyġamberler üzerine indürülgen muǾcizeler kibi muǾcize 

indürülmiş bolsaçı diyü yaǾnį 

255.8 mekke kāfirleri śafā taġını altun it mekke yirini kiñ it mekke yirlerinde śular aġız dimek 

kibi 

255.9 muǾcizeler resūl allahdan istediler ( ) rabbisinden (  ) ey muĥammed 

(Ǿaleyhi's-selām) mekke kāfirlerine 

255.10 cevābda eyt düristlikde allahü teǾālānıñ küçi yitküçidür ( ) siz śoraġan 

muǾcizelerden bolġan 

255.11 muǾcizeni indürüv üzerine ( ) likin mekke kāfirleriniñ köpisi 

allahü teǾālānıñ 

255.12 śoraġan muǾcizelerini indürüvge küçi yitküçi ikenni bilmesler ( ) yirde 

255.13 yürüy hiçbir cān iyesi yoķdur ( ) daħı iki ķanaŧı birlen havada uça 

turġan 

255.14 hiç bir kuş yokdur ( ) meger boldı ise alar da sizniñ kibi ĥālleri śaķlanmış 

rızķ 

255.15 ve ecelleri çiklenmiş ümmetlerdür hem sizniñ kibidür yaraŧuluvda ve ölüvde ve 

ķobarıluvda ve müdeyyerge muĥtāc boluvda 

255.16 ) levĥü'l-maĥfūžda bendeler üçün ĥācet bolġan hiç nerseni 

yazuvda kimlik 

255.17 ķılmaduķ yaǾnį ĥācet bolġan hiç nerseni yazmay ķaldurmaduķ ( ) 

munıñ śonıñda 

255.18 bütün ümmet rableri śarı ķobarılmış bolurlar hemmesi arasında ĥaķlıķ birlen ĥükm 

ķılınur hiç bir maĥlūķ 

255.19 dünyāda bolġan ĥaķķnı almay ķaldurmas ĥattā dünyāda vaķt süzüşüp mügizi śınġan 

ĥayvān mügizni ĥayvāndan 
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255.20 ĥaķķnı alur ibn-i Ǿabbās ĥażretleri “ ” dimiş yaǾnį ĥayvānlarnıñ ĥaşrı 

ölüvleridür (  

255.21 ) şunday ādemler bizniñ kemāl Ǿilmimizge ve ķudretimizniñ uluġ 

boluvına delālet ķıla turġan 

255.22 āyetlerimizni yalġanġa tutdılar ( ) alar ĥaķnı işitüvden çoķraķlardur 

ve ĥaķk sözni 

255.23 söylevden tilsizlerdür hem küfr ve nādānlıķ ķaranġulıķlarında çomġanlardur 

( ) kimnidür 

255.24 kim allahü teǾālā ĥaķķ yoldan azduruvnı tilese ol kişini azdurur 

( ) 

255.25 ve kimnidür allahü teǾālā ĥaķlıķġa köndürüvni tilese ol kişini toġrı ve ĥaķķ bolġan yol 

üzerinde ķılur 

255.26 ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) eyt sin allahü teǾālāge Ǿibādetni ķoyuvçı 

kāfirlerge eyā siz bilesiz mi 

255.27 iş sizge eytilgençe mi eger bilseñiz öz ķaşıñızda bolġan nerse birlen mine ĥaber biriñiz 

( ) 

255.28 eger sizge dünyāda allahnıñ Ǿaźābı kilse ( ) yeise sizge ķıyāmet kilse 

( ) eyā Ǿaźābnı 

255.29 yiberüvde allahdan başķanı ündersiz mi elbette ündemessiz ( ) eger 

śanemler maǾbūd digen 

 

I / 256 

 

256.1 söziñizde rastlar bolsañız yaǾnį bu sözleriñizde rast sözlilerden bolsañız allahġa başķanı 

Ǿaźābıñıznı 

256.2 yiberüvde ündeñiz ( ) allahġa başķanı ündemessiz belki allahnı ündersiz 

( ) 

256.3 bes allahü teǾālā açuvġa ündegen nersenizni açar ( ) eger açuvnı tilese yaǾnį 

allahü teǾālā Ǿaźābıñıznı 
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256.4 yiberür ( ) daħı allahġa şerįk ķılġan nerseleriñizni (bāŧıl 

maǾbūdlarıñıznı) unutursız 

256.5 ( ) ve taĥķįķ sinden ilk bolġan ümmetlerge resūller yiberdük ol 

resūllerni 

256.6 yalġanġa tutdılar ( ) bes ol ümmetlerni faķįrlik ve avruv ve başķa 

āfetler birlen 

256.7 tutduķ yaǾnį açlıķlar ve avruvlar ve balalar yiberdük ( ) rablerine 

yalbarsunlar üçün 

256.8 ve boy śunsunlar üçün ( ) rablerine yalbarġan bolsalarçı yaǾnį 

yalbarmadılar 

256.9 ( ) likin ol evvelgi ümmetlerniñ köñilleri ķara boldı ( ) 

daħı 

256.10 şeyŧān alarġa ziynetledi yaǾnį mātūr itüp körsetti ( ) alarnıñ ķılġan yavız 

ķabāĥat 

256.11 Ǿamellerin ( ) bes ol evveldegi ümmetler vaǾaž ķılınġan nerseni 

unutķanları zamānda 

256.12 ( ) bes ol evvelgi ümmetler üzerine her bir nerseniñ işiklerin açduķ 

yaǾnį 

256.13 alarnı imtiĥān üçün türli niǾmetler birlen niǾmetlendürdük ( ) tā 

kim ol evvelgi 

256.14 ümmetler özlerine birilmiş bolġan niǾmetler sebebli şādlanġanları zamānda 

( ) kinet alarnı 

256.15 Ǿaźāb birlen tutduķ ( ) bes şol vaķtde alar ĥasretlenüvçi ve ümįd kisüvçi 

boldılar 

256.16 ( ) şunday ķavmniñ āħirleri kisilmiş boldı ( ) ol ķavm žulm 

ķıldılar 

256.17 yaǾnį žulm ķılġan ķavmniñ āħirleri helāk boldı hiç kim ķalmadı ( ) 

her bir maķtavlı 

256.18 śıfat bütün Ǿālemni terbiye itüvçi allahü teǾālāgedür bu ĥamd kāfirlerni allahü teǾālānıñ 

helāk ķıluvı üzerine 
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256.19 çünki  kāfirlerniñ helāk boluvı yir ehlin yavız iǾtiķādlardan ve bozuķ Ǿamellerden śaķlav 

boluv cihetinden ĥamd 

256.20 itilmiş bolurġa lāǿik bolġan uluġ niǾmet bola ( ) eyt sin ey muĥammed mekke 

müşriklerine ħaber biriñiz miñe 

256.21 ( ) eger allahü teǾālā işite turġan ķulaķıñıznı alsa ( ) daħı köre 

turġan köziñizni alsa śoķır 

256.22 ķılsa ( ) daħı köñilleriñiz üzerine perdelese hiç nerse bilmes bolsañız 

( ) allahġa başķa 

256.23 nindi maǾbūd ( ) allahü teǾālā alġan nerseni yaǾnį ķuvveǿ-i sāmiǾa ve ķuvveǿ-i 

bāśire ve ķuvveǿ-i Ǿāķıleni sizge kitürür ve birür 

256.24 elbette bu nerselerni bire turġan allahdan başķa maǾbūd yoķ ( ) 

ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

256.25 iǾtibār ķılup ķara biz niçük birlikge delālet ķıla turġan āyetlerni ķat ķat beyān ķılamız 

( ) 

256.26 biz birlikge delālet ķıla turġan āyetlerni beyān ķılġannıñ śoñında ol müşrikler 

āyetlerimizden yüz döndüreler 

256.27 ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) eyt sin mekke müşriklerine miñe ħaber 

biriñiz 

256.28 eger de sizge allahnıñ Ǿaźābı kinet kilse ( ) yeise āşikāre körünüp kilse 

( ) açuv 

256.29 helākligi birlen helāk bolur mı yaǾnį helāk bolmas ( ) meger žulm ķıluvçı 

helāk bolur 

 

I / 257 

 

257.1 ( ) biz ilçilerni (peyġamberlerni) yibermeymiz ( ) 

meger ucmaħ birlen 

257.2 süyünç birüvçi ve tamuġdan ķorķuvçı ĥālde yiberemiz ( ) beş bir kişi 

įmān 
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257.3 kitürse ve şerǾā özine vācib bolġan nerseni tüzük ķılsa ( ) bes munday 

ādemler üzerine 

257.4 Ǿaźabdan ķorķuv yoķdur ( ) daħı munday ādemler ŝevābnıñ ötüvi birlen 

ĥasretlenüvçi de tügillerdür 

257.5 ( ) daħı şunday ādemler bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutdılar 

( ) 

257.6 ol ādemlerni Ǿaźāb tutar ( ) allahnıñ tāǾatinden çıġuvları sebebli 

( ) 

257.7 ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām eyt sin mekke müşriklerine min eytmeym sizge 

( ) minim ķaşımda allahü teǾālānıñ 

257.8 ħazįneleri bar diyüp ( ) daħı min ġaybni bilemün dip de eytmeym 

( ) 

257.9 daħı min sizge eytmeym düristlikde min feriştemün dip ( ) iyermeymün min 

( ) 

257.10 meger özime vaĥy ķılınġan nersege gine iyeremün allahü teǾālā resūl ekremni ulūhiyyet 

ve feriştelik daǾvāsından 

257.11 pāk ķıldı peyġamberlikni daǾvāsı birlen emr ķıldı ( ) eyt sin ey 

muĥammed mekke müşriklerine 

257.12 eyā berāber bolur mı ( ) śoķır ādem daħı közli ādem yaǾnį śoķır 

ĥükminde bolġan ĥaķķ 

257.13 yoldan adaşķan ādem birlen közli ĥükminde bolġan ĥaķķ yoldan bara turġan ādem 

berāber bolur mı elbette 

257.14 bular berāber bolmaslar ( ) eyā fikr ķılup ķaramaymız mı eger fikr ķılup 

ķarasañız ĥaķķ yolġa 

257.15 könülür idiñiz ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām öziñe vaĥy 

ķılınġan nerse (ķurān) birlen 

257.16 şunday ādemlerni ķorķut sin alar ķorķarlar ( ) rableri śarı ķobarılmış 

boluvdan 
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257.17 yaǾnį įmān kitürüp de Ǿamelde kimçilik ķılġan müǿminlerni yā ki ĥaşrni iǾtiķād 

ķıluvçılarnı ķorķut 

257.18 ( ) rableri śarı ķobarılmış boluvdan ķorkuvçılar üçün rablerinden başķa 

yokdur 

257.19 ( ) Ǿaźābdan ķutķaruvda yardem birüvçi hem şefāǾat ķıluvçı ( ) 

ŧıyılġan 

257.20 nerselerinden śaķlansunlar üçün * bir vaķtde ķureyşler resūl allahġa eytdiler ey 

(muĥammed Ǿaleyhi's-selām) yanıñdan 

257.21 bu kullarnı ķavlap yiberüv kirek idi yaǾnį Ǿammār suheyb ħabbāb selmān (rađi allahü 

Ǿanhüm)ler kibi faķįr   

257.22 müselmānlarnı yanıñdan ķavlap çıġaruv kirek idi eger bularnı yanıñdan ķavlap çıġarsañ 

bizniñ 

257.23 birlen meclisdeş bolur idiñ bu yārlı müselmānlar birlen olŧurışuvdan Ǿārilenemiz didiler 

resūl ekrem 

257.24 min müǿminlerni meclisimden ķavlamaym didi ķureyşler alay bolsa bizge ayrım meclis 

yaśa alar birle birge 

257.25 olŧurmaymız yanlarından naçar isler kile didiler bizden soñ yanıñda olŧurtursun didiler 

resūl allah yarar 

257.26 didi şol ĥuśūśda allahü teǾālā źikr ķılınacaķ āyetni indürdi ( ) daħı ey 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

257.27 şunday ādemlerni sürme yaǾnį yanıñdan ķavlama ( ) ol ādemler rablerine 

duǾā (Ǿibādet) 

257.28 ķılurlar ( ) irtede daħı kiçde ( ) Ǿibādet birlen allahü 

teǾālānıñ rıżālıġını 

 

I / 258 

 

258.1 tilegenleri ĥālde ( ) ol ādemlerniñ ĥesābından siniñ üzeriñde hiç 

nerse 

258.2 yoķdur ( ) daħı siniñ ĥesābıñdan alar üzerinde hiç nerse 

yoķdur yaǾnį 
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258.3 ol ādemlerniñ įmānlarınıñ ĥesābı śiniñ üzeriñde tügildür ( ) 

bes 

258.4 sin ol rablerine hemįşe duǾāda bolġan ādemlerni (ķureyşlerniñ įmānlarına ŧamaǾ ķılup) 

ötinüvleri 

258.5 boyunça sürseñ de cebr ķıluvçılardan bolursun ( ) oşandaķ 

dünyāda ādemlerniñ 

258.6 ĥalleriniñ türli boluvı birlen ibtidāǾ ķılġan kibi ādemlerniñ baǾżısını baǾżısı birlen dįn 

işinde hem 

258.7 ibtidāǾ ķılduķ şunıñ üçün barlı müselmañlarnı įmānda ilk boluvları sebebli ķureyş 

başlarına ilk 

258.8 ķılduķ ( ) eytsünler üçün baylar ve şerįfler ve erǿįsler 

( ) eyā 

258.9 bu yarlılar ve żaǾįfler mi bizniñ aramızdan allahü teǾālā alarġa enǾām ķılġan ādemler 

diyü yaǾnį şunıñ 

258.10 üçün şerįfni żaǾįfler birlen baynı yarlı birlen imtiĥān ķılduķ ( ) eyā allahü 

teǾālā imes mi 

258.11 ( ) źikr ķıluvçılarnı bilüvçi elbette bilgüçidür ( ) ve 

her ķayçan 

258.12 siñe kilse şunday ādemler ( ) ol ādemler allahü teǾālānıñ āyetlerine įmān 

kitürler 

258.13 ( ) bes bu ādemlerge eyt sizniñ üzeriñizge selām bolsun 

(  

258.14 ) rabbiñiz özine įmān kitürgen ādemlerge raĥmet ķıluvnı ĥükm itdi diyü ( ) 

düristlikde şāǿn 

258.15 ( ) kimdür siz müǿminlerden yavız iş ķılsa ( ) günāhġa żararnıñ 

iyerüvini bilmegeni 

258.16 ĥālde ( ) munıñ śoñında yavız iş ķılġandan śoñ tevbe ķılsa yaǾnį bu işinden 

ökinip 

258.17 ķaytsa ( ) daħı tevbesini śāf ķılsa ( ) bes düristlikde rabbiñiz ol 

yavız işiñizni 
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258.18 yarlıķaġuçıdur hem sizge raĥmet ķılġuçıdur ( ) ve bu açuķ beyān 

ķıldıġımız kibi 

258.19 āyetlerni ayurup beyān ķılurmız ĥaķlıķ žāhir bolsun üçün ( ) 

daħı 

258.20 yavızlarnıñ yolları žāhir bolsun üçün bes siz ol yoldan śaķlanursız ( ) 

258.21 eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) müşriklerge düristlikde min ŧıyılmış boldım 

( ) şunday 

258.22 nerselerge Ǿibādet ķıluvımdan ( ) allahdan başķa nerselerge Ǿibādet 

ķılursız 

258.23 siz yaǾnį siz Ǿibādet ķılġan nerselerge Ǿibādet ķıluvdan ŧıyılmış boldım min 

( ) 

258.24 eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) min sizniñ yavız nefsleriñiz arzu ķılġan nersege 

iyermeym 

258.25 ( ) sizniñ yavız nefsleriñiz arzu ķılġan nersege iyergenim vaķtde taĥķįķ 

ĥaķķ yoldan 

258.26 azsam kirek ( ) daħı min ĥaķķ yolġa könülüvçilerden bolmasam kirek 

(   

258.27 ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) mekke müşriklerine eyt sin min 

rabbimden bolġan beyān üzerindemün 

258.28 yaǾnį rabbimni tanuvdan yaķın üzerindemün ( ) ve siz rabbimni yalġanġa 

tutdıñız yaǾnį Ǿibādetde 

 

I / 259 

 

259.1 şerįk iŝbāt ķıldıñız ( ) siz anı aşuķdurġan nerse minim ķaşımda 

tügildür yaǾnį 

259.2 müşrikler resūl allah Ǿaźāb inüv birlen ķorķıtġan zamānda resūl allahnı ħorlap ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) alay bolsa 

259.3 ķorķutķan nerseñni kiltür kökden ŧaş yavdur bizge yā ki başķa rencitküçi Ǿaźāb indür 

didiler 
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259.4 ( ) Ǿaźābnı aşuķduruvda ve kiçüktürüvde ĥükm yoķdur meger allahü teǾālā 

üçündür ( ) 

259.5 allahü teǾālā ĥaķnı beyān ķılur ( ) daħı ol allahü teǾālā ĥükm 

ķıluvçılarnıñ izgüregidür 

259.6 özi ĥükm ķılur ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) mekke 

müşriklerine eger minim ķaşımda bolsa 

259.7 idi ( ) siz anı aşuķdurġan nerse (Ǿaźāb) ( ) minim birlen 

sizniñ arañızda 

259.8 iş ĥükm ķılınur idi yaǾnį sizni rabbime düşmānlıķıñız üçün şol śoraġan ĥāliñizde helāk 

ķılur idim 

259.9 ( ) ve allahü teǾālā žulm ķıluvçılarnı bilgüçirekdür yaǾnį Ǿaźāb ķıluv 

iş allahü teǾālāniki 

259.10 kimni ĥāżir Ǿaźāb ķılurġa tiyüş ve kimge mühlet birürge tiyüş özi bilür maǾnāsında 

( ) 

259.11 ve ol allahü teǾālā ĥużūrındadur ġayb ħażįneleri ( ) ġayb ħażįnelerini hiç 

kim bilmes meger 

259.12 ol allahü teǾālā gine bilür ( ) daħı ol allahü teǾālā ķurı yirde ve 

diñgizlerde bolġan 

259.13 nerselerni bilür ( ) daħı hiçbir yafraķ aġaçından üzilip tüşmes 

( ) meger 

259.14 tüşdi ise ol yafraknı allahü teǾālā bilür ( ) daħı yirniñ 

ķaranġulıķlarında hiç 

259.15 orlıķ yoķdur boldı ise allahü teǾālā anı bilür ( ) daħı hiçbir ösmey 

turġan 

259.16 ķurı nerse ve öse turġan yuvaş nerse yoķdur meger boldı ise allahü teǾālā bilür 

( ) meger 

259.17 bu nerseler boldı ise žāhir bolġan kitābdadur yaǾnį levĥü'l-maĥfūžda yazılġandur yaǾnį 

bu meźgurlardan her birisini 



 670 

259.18 allahü teǾālā bilür hem bu nerselerden her birisi levhü'l-maĥfūžda yazılġandur yā ki 

žāhir bolġan kitābdan ilmuǾllāh 

259.19 irāde ķıluvda mümkin yaǾnį bu meźkūrlardan her birisi allahnıñ Ǿilmindedür 

( ) ve ol allahü teǾālā 

259.20 şunday allahdur sizni kiçde öltürür yaǾnį yuķulatur ( ) daħı kündizde 

kesb ķılġan 

259.21 nerseñizni bilür ( ) munıñ śoñında kündizde allahü teǾālā sizni ķobarur yaǾnį 

yuķuñızdan oyġatur 

259.22 ( ) atalmış bolġan tiriklik eceli ölgenge ķadar ötelmiş bolsun üçün 

yaǾnį 

259.23 bendelerniñ ecelleri tamāmlıķ śıfatın alsunlar üçün ( ) munıñ śoñında ölüm 

sebebli ķaytaçaķ 

259.24 ornıñız allahü teǾālāgedür ( ) munıñ śonıñda allahü teǾālā 

sizge ħaber birür sizniñ 

259.25 ķılġan Ǿamelleriñiz birlen ( ) ve ol allahü teǾālā ķulları üstinde 

ġālibdür ( ) 

259.26 daħı ol allah sizniñ üzeriñizge Ǿamelleriñizni śaķlay turġan yazġuçı feriştelerni yiberür 

(   

259.27 ) tā kim sizniñ biriñiz üzerine ölüm kilse ( ) ol ādemni 

ilçilerimiz öltürür 

259.28 yaǾnį anıñ cānın ölüm feriştesi hem anıñ cān aluvda yardemçileri cānını alur 

( ) ve ol 

259.29 cān aluvçı ferişteler yalķavlıķ ve kiçüktürüv birlen cān almavda kimçilik ķılmaslar 

( ) munıñ 

 

I / 260 

 

260.1 śoñında bendeler allahü teǾālāge ķaytarılmış bolurlar ( ) ol allahü teǾālā 

bendelerniñ ĥaķķ ħocalarıdur 



 671 

260.2 ( ) aġāh olıñız bendeler ķıyāmet küninde ĥükm itüv allahü teǾālā üçün ginedür 

( ) 

260.3 allahü teǾālā ĥesāb ķıluvçılarnıñ tizregidür ( ) ey muĥammed mekke 

ehline eyt sizni kim ķutķarur 

260.4 ( ) ķurı yir ve dįñgiz ķaranġulıķlarından ( ) ol 

allahü teǾālāge 

260.5 duǾā ķılursız yalbarġanıñız (ķıçķurġanıñız) ĥālde hem yaşrın ĥālde ( ) 

daħı eytürsiz bu 

260.6 ķaranġulıķlardan bizni ķutķarsañ idi ( ) elbette şükr ķıluvçılardan 

bolur idük 

260.7 diyüp ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) eyt sin mekke ehline ķurı 

yirniñ ve diñigizniñ ķaranġulıķlarından  

260.8 allahü teǾālā ķutķarur ( ) daħı mundan başķa bolġan her bir ķayġudan 

allahü teǾālā ķutķarur 

260.9 ( ) munıñ śoñında yine de şirkge ķaytursız Ǿahdiñizde turmassız diyü 

( ) eyt 

260.10 muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) mekke ehline ol allahü teǾālā küçi yitküçidür 

( ) sizniñ üzeriñizge yiberüvge 

260.11 ( ) üstiñizden Ǿaźābnı yiberüvge ( ) yeise ayaķ 

astıñızdan Ǿaźābnı 

260.12 yiberüvge niteki firāvunnı śuġa baŧurdı ķārūnnı yirden yutdurdı ( ) yeise 

sizge türli 

260.13 fırķalarnı kaŧışŧururġa bes arañızda śoġışlar ķopar idi ( ) daħı 

türli 

260.14 fırķalardan sizniñ baǾżıñızġa baǾżıñıznın żararın tanutuvġa küçi yitküçidür 

( ) 

260.15 ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām iħtiyār ķılup ķaranaçaķ Ǿalāmetlerni ķat ķat beyān 

ķılurmız ( ) ādemler bilsünler 
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260.16 üçün ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) ķurānnı siniñ ķavmiñ yalġanġa 

tutdı ( ) ĥālbūkim ol 

260.17 ķurān ĥaķķ idi ( ) eyt sin ey muĥammed *Ǿaleyhi's-selām* ķavmiñe 

min sizniñ üzeriñizge iş tapşırılmış 

260.18 kişi tügilmün belki min sizni ķorķıtuvçı ġınamun iş tapşırılmış żāt allahü teǾālādur 

diyüp ( ) her 

260.19 bir ħaber üçün ķararlana turġan vāķǾa bola turġan vaķt bar bes Ǿażāb birlen ħaberniñde 

vāķǾa bola turġan 

260.20 vaķti bolur ( ) ve tiz ol ħaberni vāķǾa bolġan vaķtinde bilürsiz *bidǾat 

meclisine ĥāżır bolmav ĥaķında 

260.21 allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürdi ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-

selām her ķayçan şunday ādemlerni 

260.22 körseñ ( ) bizniñ āyetlerimizde (ķurān āyetlerinde) ħorlav ve ŧaǾn 

birlen  çomarlar niteki ķureyşler 

260.23 meclislerinde şol ŧarįķ ķıldılar ( ) bes ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām munday 

ādemlerden yüz döndür ve alar birle 

260.24 birge olŧurma ( ) ķurānġa başķa ĥadįŝge (sözge) çomġanlarına 

ķadar ikinçi 

260.25 sözge kirişseler birge olŧur ( ) ve eger sini şeyŧān vesvesesi birlen 

şuġullendürüp 

260.26 ķurān āyetlerinde ŧaǾn ķılup söyleşüvçiler birlen olŧuruşuvdan allahü teǾālānıñ ŧıyuvını 

unutdursa (  

260.27 ) bes allahü teǾālānıñ ŧıyuvını isiñe tüşürgeniñ śoñında olŧurma 

( ) 

260.28 özlerine cebr itüvçi žālim ķavm birlen birge ( ) şirkden śaķlanġan 

ādemlerge yoķdur 

 

I / 261 
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261.1 ( ) ķurān āyetlerine çomuvçılarnıñ ĥesābından hiç nerse; allahü teǾālā 

ķurān āyetlerine ŧaǾn 

261.2 birlen çomuvçılar birlen olŧuruşuvdan ŧıyġaç müselmānlar resūl allahġa eytdiler alay 

bolġaç biz mescid-i 

261.3 ĥarāmda niçük olŧurayıķ ve niçük ŧavāf ķılayık alar hemįşe ķurān āyetlerinde ŧaǾn diyü 

şundan 

261.4 śoñ allahü teǾālā ruħśat itüp źikr ķılınġan āyetni indürdi yaǾnį öziñiz śaķlansañız alarnıñ 

günāhlarınıñ 

261.5 ĥesābları sizge tügil diyüp ( ) likin sizge vācib bolur alarġa źikr ve vaǾaž 

ķıluv ( ) 

261.6 vaǾaž sebebli ķurān āyetlerinde ŧaǾn ķılup söyleşüvçiler bu işlerinden śaķlansunlar üçün 

bu āyetde žālim 

261.7 ķavmden mübtediǾ ve fāsıķ ve kāfir murād ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

şunday ādemlerni ķoy (  

261.8 ) ol ādemler dįnlerni oyun ve fāǿidesiz nerse itüp tutdılar 

( ) daħı 

261.9 alarnı dünyā tirikligi aldadı ( ) daħı ķurān birlen vaǾaž ķıl ( ) 

nefsiniñ 

261.10 kesb ķılġan nersesi sebebli hilākatge tapşırılmış boluvından ķorkuv üçün 

( ) nefsge 

261.11 allahdan başķa yoķdur ( ) Ǿaźābnı yiberüvde fāǿide birüvçi hem şefāǾat ķıluvçı 

(  

261.12 ) ve eger sin ol nefsini her bir fedā birlen fidyeleseñ ( ) nefsden fedānı 

alınmas yaǾnį 

261.13 ol nefsni hiçbir nerse birlen cehennemden culup aluv mümkin bolmas ( ) 

bu dinlerni üçün 

261.14 ve fāǿidesiz nerse itüp tutuvçılar şunday ādemlerdür ( ) kesb ķılġan 

nerseleri sebebli yaǾnį 
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261.15 bozuk iǾtikādları ve yavız Ǿamelleri sebebli Ǿaźābġa tapşırılmış boldılar 

( ) bu śıfatlı 

261.16 ādemler üçün ġāyet ķızdurulmış śudan içmelik bardur ( ) daħı rencitküçi 

Ǿaźāb bardur (  

261.17 ) kāfir boluvları ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

atalarınıñ dįnlerine sini 

261.18 ündegen mekke müşriklerine eyt eyā biz allahdan başķaġa Ǿibādet ķılayıķ mu 

( ) özimizge fāǿidede 

261.19 hem żararda birmey turġan nersege yaǾnį żarar ve fāǿideden hiç birisine ķudreti 

bolmaġan nersege (  

261.20 ) daħı ökçelerimiz üzerine yaǾnį şirkge kiri ķaytarılmış bolayıķ mı 

( ) allahü teǾālā 

261.21 bizlerni küfrden ķutķarup islāmga köndürgenniñ śonıñda ( ) 

şeyŧānlar alup kitüp 

261.22 adaşdurġan ādem şiklli ( ) yirde ( ) ķayu orunġa barurġa bilmeyinçe 

abdıraġanı ĥālde ol 

261.23 ādem ( ) ol şeyŧānlar adaşdurġan ĥayrān bolġan ādem üçün 

toġrı yolġa 

261.24 ündey turġan yoldaşlar bardur ( ) ol yoldaşlar ol adaşķan ve abdıraġanı ādemge 

bizniñ yanımızġa 

261.25 kil dip eytürler bu ādem cevāb birmes ve kilmes bu söz baǾżı ādemlerniñ cinler ve 

şeytānlar ādemni 

261.26 alup kitüp adaşduralar digen sözine ve iǾtiķādına bināǿ bolur *ĥāśıl yoldan adaşup 

ķayda barurġa 

261.27 bilmeyinçe abdırap turġan kişige islām yolından adaşup şeyŧān yollarına iyergen ādemni  

teşbįh ķılınġan 

261.28 müselmānlar bu islām yolından adaşķan ādemni islām yolına çaķırup turalar bu ādem 

müselmānlarġa iltifāt itmey 

261.29 ( ) ey Ǿaleyh-i muĥammedü’s-selām müşriklerge eyt sin düristlikde 

allahü teǾālānıñ bendeleri üçün ravşān 
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I / 262 

 

262.1 ķılġan yolı ve meşrūǾ ķılġan dįni ( ) ol yol ve ol dįn toġrı yoldur ve nūrdur (ve 

ĥaķķ dįndür) 

262.2 başķaları azġunlıķdur ( ) daħı biz bütün Ǿālemniñ terbiye 

itüvçisi bolġan 

262.3 allahü teǾālāge iŧāǾat ķıluvımız birlen buyurılmış bolduķ ( ) daħı namāz 

oķuñız diyü buyurılmış 

262.4 bolduķ ( ) daħı allahü teǾālādan ķorķıñız diyü buyurılmış bolduķ dip eyt 

( ) ol allahü 

262.5 teǾālā şunday allahdur ( ) ol allahü teǾālā śarı ķobarılmış bolursız 

( ) ve ol allahü 

262.6 teǾālā şunday allahdur ( ) köklerni ve yirlerni yaratdı ( ) 

ĥaķlıķ birlen (  

262.7 ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām şol künni beyān ķıl ol künde allahü teǾālā bir 

nersege bol sin diyür de 

262.8 ( ) bes ol nerse bolur ( ) allahü teǾālānıñ sözi şiksiz ĥaķdur ( ) 

daħı allahü teǾālā 

262.9 üçündür ħocalıķ ( ) śūrġa ürilgen künde yaǾnį ķıyāmet küninde 

( ) 

262.10 ol allahü teǾālā ġāǿibni daħı ĥāżırnı bilgüçidür ( ) ve ol allahü teǾālā her 

bir işinde ĥikmet 

262.11 iyesidür hem her bir bendeniñ ķılġan işiniñ ŧışını ve içini bilgüçidür 

( ) 

262.12 ey muĥammed (Ǿaleyhi's-elām) şol vaķtni beyān ķıl ķayçan ibrāhįm (Ǿaleyhi's-selām) 

atası āzirge eytdi (  
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262.13 ) ey atam eyā sin śanemlerni maǾbūdlar tutasuñ mı ( ) 

düristlikde min ey atam 

262.14 sini daħı siniñ iyergen kavmiñni bilemün ( ) śanemlerni maǾbūd tutuvları 

sebebli žāhir 

262.15 azġunlıķda diyü ( ) daħı oşandaķ yaǾnį ibrāhįm Ǿaleyhi's-selāmge atasınıñ hem 

atasına iyergen ķavminiñ 

262.16 ĥaķk yoldan adaşķanlıķlarını körsetken kibi ( ) ibrāhįmge körsetürmiz 

(  

262.17 ) köklerniñ ve yirlerniñ mülklerini yā ki Ǿacaǿibni ibrāhįm (Ǿaleyhi's-selām) 

köklerniñ ve yirlerniñ mülklerini 

262.18 körüv sebebli bizniñ birligimizge istidlāl ķılsun üçün ( ) daħı 

bizniñ birligimizni 

262.19 şiksiz bilüvçilerden bolsun üçün ( ) bes ibrāhįm (Ǿaleyhi's-selām)ge kiç 

ķaranġulanġan 

262.20 zamānda ( ) ibrāhįm (Ǿaleyhi's-selām) yuldıznı kördi ( ) ibrāhįm 

Ǿaleyhi's-selām bu yuldız minim rabbim 

262.21 didi ibrāhįm Ǿaleyhi's-selāmnıñ atası ķavmi birlen śanemlerġa ķuyaşġa ayġa yuldızlarġa 

Ǿibādet ķılalar idi 

262.22 şunıñ üçün alarnıñ dįnde ħaŧā ķıluvlarına tenbįh itüp fikr ve delįl ŧarįķine alarnı 

köndürüvni tilep bu nerselerniñ 

262.23 maǾbūd bolurġa yaramavlarını bildürdi ( ) bes yuldız ġāǿib bolġan zamānda 

( ) 

262.24 ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām min ġāǿib boluvçılarnı süymeymün didi çünki bir orundan 

ikinçi orunġa köçüv hem 

262.25 ġāǿib boluv yokdan bar boluvnı bildüre ilah bolġan źāt hemįşe bar bolurġa ķirek 

262.26 ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām aynıñ ķalķup barġannı körgen zamānda ( ) ibrāhįm 

Ǿaleyhi's-selām bu ay 
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262.27 minim rabbim didi ( ) bes ay ġāǿib bolġan zamānda ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām 

eytdi ( ) 

262.28 eger rabbim mini ĥaķķ yolġa köndürmese (  ) elbette min ĥaķdan 

azġuçı ķavmlerden 

262.29 bolurmun diyüp yaǾnį ayda yuldız kibi bir ĥālden ikinçi ĥālge özgere turġan nerse iken 

elbette bu śıfat 

 

I / 263 

 

263.1 ilah boluvġa münāfį diyüp öziniñ Ǿācizligini bildürüp ĥaķġa irişüvde rabbinden yardem 

istedi hem ayġa Ǿibādet 

263.2 ķıluvçılarnıñ ĥaķķ yoldan adaşķan boluvını bildürdi ( ) śoñra ibrāhįm 

Ǿaleyhi's-selām ķuyaşnı 

263.3 çıġup barġan vaktinde körgen zamānda ( ) ibrāhįm (Ǿaleyhi's-

selām) eytdi bu ķuyaş minim 

263.4 rabbimdür ve bu ķuyaş yuldız birlen andan uluġraķdur diyü ( ) bes ķuyaş 

ġāǿib bolġan zamānda 

263.5 ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām eytdi ( ) ey ķavmim düristlikde min bizgüçimün 

( ) sizniñ allahġa  

263.6 şerįk ķılġan nerseleriñizden yaǾnį yokdan bar bolup bar ķıluvçıġa muĥtāc bolġan 

nerselerden (  

263.7 ) ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām eytdi düristlikde min yüzümni döndürdim ve 

yöneldürdim ( ) 

263.8 köklerni ve yirlerni yaratķan allahü teǾālāge ( ) bāŧıl dįnden ĥaķķ dįnge avışķanım 

ĥālde ( ) 

263.9 daħı min allahġa şerįk ķıluvçılardan tügilmün ( ) daħı ibrāhįm Ǿaleyhi's-selāmge 

allahü teǾālānı birlev ĥaķında ķavmi 
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263.10 daǾvā ķılışdı ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām eytdi eyā minim birlen allahnı 

birlevde daǾvā ķılışasız mı 

263.11 ( ) ve taĥķįķ mini allahü teǾālā özini birlevge köndürdi 

( ) daħı min 

263.12 sizniñ allahġa Ǿibādetde şerįk ķılġan nerseleriñizden (maǾbūdlarıñızdan) ķorķmaym 

çünki  alarnıñ özleriniñ gine 

263.13 faǿide ķılurġa ve żarar ķılurġa da ķudretleri yokdur ( ) meger 

ķorķamun rabbimniñ sizniñ 

263.14 maǾbūdlarıñız cihetinden bir mekrūh nerseni irişdürüvni tilevi vaķtında ġına ibrāhįm 

Ǿaleyhi's-selāmnıñ ķavmi ibrāhįm 

263.15 Ǿaleyhi's-selāmnı maǾbūdları cihetinden Ǿaźāb irişür diyüp ķorķutdılar şunıñ üçün bu 

sözni eytdi dimişler 

263.16 ( ) rabbim her nerseni bilüv yüzinden śaydurdı (çulġap aldı) 

( ) eyā bu 

263.17 maǾbūdlarıñıznıñ żararġa ve fāǿidege küçleri yitmegenliklerini iǾtibār ķılup ķaramaysız 

mı eger iǾtibār ķılup 

263.18 ķarasañız ķādir birlen Ǿācizni ayurur idiñiz de ķādir bolġan allahġa Ǿibādet ķılur idiñiz 

Ǿāciz bolġan 

263.19 śanemlerge Ǿibādet ķılmas idiñiz ( ) ve niçük min siz Ǿibādetde 

allahġa şerįk ķılġan 

263.20 Ǿaciz nerselerden ķorķaym ( ) ve siz her nersege ķādir bolġan allahdan 

ķorķmaysız ( ) 

263.21 düristlikde siz allahġa Ǿibādetde şerįk-i iŝbāt ķıldıñız ( ) şol nerseni 

şerįk ķıldıñız 

263.22 ol nerseġe Ǿibādet birlen sizniñ üzeriñizge allahü teǾālā indürmedi ( ) delįlni 

(  

263.23 ) bes iki cemāǾatniñ (allahnı Ǿibādetde birlevçi cemāǾat birlen allahġa 

Ǿibādetde şerįk-i iŝbāt 

263.24 ķıluvçı cemāǾatniñ) ķayusı emįn boluvġa (ķorķmasķa) tiyüşlirek yaǾnį siz mi yā ki biz 
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mi elbette biz 

263.25 ķorķmasķa tiyüşli ( ) eger siz kim emįn boluvġa tiyüşli ikenligini 

bilseñiz (  

263.26 ) şunday ādemler įmān kitürdiler ( ) daħı įmānlarını žulm 

birlen 

263.27 ķaŧışdurmadılar ( ) bu įmān kitürüp de įmānlarını žulm birlen ķaŧışdurmaġan 

ādemler ( ) bu ādemler 

263.28 üçündür Ǿaźābdan emįn boluv ( ) bu ādemler toġrı yolġa könilmişlerdür bu 

āyet ingen śonıñda 

263.29 śaĥābelerge keyfsizlik ĥāśıl boldı resūl allahġa eytdiler bizniñ ķayumız nefsine žulm 

ķılmaġanımız bar her ķayumız 

 

I / 264 

 

264.1 nefsimizge žulm ķılamız diyüp resūl allah eytdi bu āyetniñ maǾnāsı siz žann ķılġança 

tügil belki loķmān Ǿaleyhi's- 

264.2 selāmnıñ oġlına ey oġlım allahġa şirk ķılma şirk uluġ žulm didügi kibidür elbette 

allahġa įmān tügil allahnıñ 

264.3 barlıġını taśdįķ ķılup da bu taķdįķġa şirkni ķaŧnaşduruv yaǾnį žulmden şirk murād didi 

(  

264.4 ) ve bu ibrāhįmniñ ķavmine körsetken delįli bizniñ delįlimizdür yaǾnį yuldızlar ve 

ay ve ķuyaşnıñ maǾbūd 

264.5 bolurġa yaramavlarınıñ delįli yaǾnį ġāǿįb boluvları bizniñ birligimizge delįldür 

( ) bu ĥüccetni 

264.6 biz ibrāhįmge birdük ( ) ibrāhįmniñ ķavmi üzerine bolġan delįlimizdür 

( ) 

264.7 tilegen kişini biz Ǿilmde ve ĥikmetde köp derecelerge köterürmiz 

( ) düristlikde siniñ 

264.8 rabbiñ derecelerge köterüvde ĥikmet iyesidür ve kimni köterürge tiyüş idügini 
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bilgüçidür (  

264.9 ) daħı ibrāhįmge biz isĥāķnı hem isĥāķnıñ oġlı yaǾķūbnı hibe ķılduķ 

( ) 

264.10 isĥāķ birlen yaǾķūbdan her birisini ĥaķķ yolġa köndürdük ( ) daħı 

ibrāhįmden ilk 

264.11 nūĥ Ǿaleyhi's-selāmnı ĥaķķ yolġa köndürdük ( ) daħı nūĥnıñ balalarından 

ĥaķķ yolġa köndürdük (  

264.12 ) dāvud hem süleymān hem eyyūb Ǿaleyhi's-selāmnı 

( ) daħı yūsuf hem mūsā 

264.13 hem hārūn (Ǿaleyhi's-selām)nı ( ) ve oşandaķ yaǾnį ibrāhįmniñ 

derecelerin köterüv 

264.14 birlen cezālaġanımız kibi izgülik ķıluvçılarnı cezālarmız ( ) 

daħı zekeriyyā 

264.15 hem yaĥya yine Ǿįsā hem ilyās (Ǿaleyhi's-selām)nı ( ) bulardan her birisi 

kāmil izgü ādemlerdendür 

264.16 ( ) daħı ismaǾįl hem ilyasǾ hem yūnus hem lūŧ Ǿaleyhimü's-

selāmnı (  

264.17 ) bulardan her birisini öz zamānlarındaġı ādemler üzerine peyġamberlik 

sebebli artuķ ķılduķ 

264.18 ( ) daħı bu peyġamberlerniñ atalarından hem balalarından ve 

ķardeşlerinden baǾżısını 

264.19 artuķ ķılduķ ( ) daħı alarnı ħalk arasında iħtiyār 

ķılduķ hem 

264.20 toġrı ve ĥaķķ bolġan yolġa köndürdük ( ) bu źikr ķılınġan ādemler 

köndürilgen allahnıñ 

264.21 ĥaķķ bolġan dįnidür ( ) bu  ĥaķķ dįnge ķullarından tilegen 
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ādemni köndürür 

264.22 allahü teǾālā ( ) ve eger bu  źikr ķılınġan ādemler (peyġamberler) mertebeleri 

büyük bola turup allahġa 

264.23 Ǿibādetge şirket yaśasalar ( ) bu ādemlerden Ǿamel ķılġan 

nerseleri hemmesi bāŧıl 

264.24 bolur ( ) bu  źikr ķılınġan peyġamberler şunday ādemlerdür 

( ) 

264.25 bu ādemlerge kitāb hem ĥikmet hem peyġamberlik birdük ( ) bes 

eger de bu ķureyşįler 

264.26 bu kitāb hem ĥikmet hem peyġamberligini inkār itseler ( ) bes taĥķįķ bu 

kitāb hem ĥikmet 

264.27 hem peyġamberlikni riǾāye ķıluvnı şunday ķavmge tapşurduķ ( ) ol 

ķavm bu kitāb 

264.28 hem ĥikmet hem peyġamberlikni inkār itüvçi tügildür ol ķavm yaǾnį peyġamberler hem 

alarġa iyergen ādemlerge 

264.29 tapşurduķ ( ) bu źikr ķılınġan ādemler (peyġamberler) şunday 

ādemlerdür 

 

I / 265 

 

265.1 allahü teǾālā alarnı ĥaķķ yolġa köndürdi ( ) bes ey muĥammed Ǿaleyhi's-

selām bu  źikr ķılınġan peyġamberlerniñ 

265.2 tevĥįd ve uśūl dįnlerine iyer ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām eyt 

sin kāfirlerge ķurān üyretüv 

265.3 üzerine sizden yal śoramaym ( ) ķurān tügildür meger bütün 

Ǿālemge vaǾaždür 

265.4 ( ) yehūdler allah (teǾālā)nı ĥaķķ tanuv birlen tanımadılar ve ĥaķķ 

uluġlav birlen 

265.5 uluġlamadılar ( ) şol vaķtde allahü teǾālānı ĥaķķ tanuv birlen tanımadılar yehūdler 
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resūl allahġa eytdiler 

265.6 ( ) allahü teǾālā ādem üzerine hiç nerse indürmedi yaǾnį uluġ 

niǾmetden bolġan 

265.7 vaĥyini hem allahü teǾālānıñ peyġamberlerini yiberüvini inkār itdiler şunıñ üçün allahü 

teǾālānı ĥaķķ tanuv birlen 

265.8 tanımadılar ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) yehūdlerge eyt 

şunday kitābnı kim indürdi 

265.9 ( ) ol kitābnı mūsā (Ǿaleyhi's-selām) kitürdi yaǾnį tevrātnı kim indürdi diyü 

( ) 

265.10 ol kitāb nūr hem ādemlerni ĥaķķ yolġa köndürgüçi bolġan ĥālde 

( ) ol kitābnı 

265.11 kāġıdlarda ķılursız siz yaǾnį kisek kisek kāġıdlarga yazarsız da ol yazılġan kāġıdlarnı 

žāhir ķılursız 

265.12 ( ) ve köpsini yaşirürsiz yaǾnį muĥammed śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve 

sellemniñ naǾti bolġanlarını 

265.13 mālik bin esśayf digen kişige resūl allah tevrātnı mūsā (Ǿaleyhi's-selām)ġa indürgen 

allah birlen ķasem ķılup 

265.14 eytemün siñe tevrātda allahü teǾālā simiz Ǿālemge açuvlana digen sözni tapasuñ mı didi 

śayf oġlı mālik belį 

265.15 tapam didi şundan śoñ resūl allah alay bolsa sin simiz Ǿālem allahü teǾālā siñe açuvlana 

iken didi 

265.16 şundan śoñ śayf oġlı mālik resūl allaġa açuvlanup allahü teǾālā ādemge hiç nerse 

indürmedi didi 

265.17 ( ) ħayy ey yehūdler siz ķurān birlen muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) tiley üzerine 

şol nerseni üyretilmiş boldıñız 

265.18 ( ) ol nerseni siz de daħı atalarıñız da bilmediñiz ( ) ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

265.19 eyt sin yehūdlerge mūsā (Ǿaleyhi's-selām) sizge kitürgen kitābnı allah indürdi diyü 

(  

265.20 munıñ śoñında ol yehūdlerni bāŧıllıķlarında oynaġanları ĥālde ķaldur ( ) ve bu  

ķurān şunday 
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265.21 kitābdur ( ) indürdük biz ol kitābnı (  ) fāǿidesi köpdür ( ) 

öziniñ 

265.22 aldında bolġan kitābnı (tevrātnı yā ki her bir kütb-i semāviyeni) rastlavçıdur 

( ) 

265.23 bu ķurānnı indürdük bereket üçün daħı siniñ bu ķurān birlen avıllarnıñ anası bolġan 

mekke ħalkını 

265.24 ķorķutuvıñ üçün ( ) daħı avıllarnıñ anası bolġan mekke tiresinde bolġan 

ādemlerni (maşrıķ     

265.25 ve maġrib ehlini) ķorkutuvıñ üçün ( ) daħı şunday ādemler āħiret 

künine įmān 

265.26 kitürürler ( ) āħiret künine įmān kitürgen ādemler ķurānġa įmān kitürürler 

(  

265.27 ) daħı āħiret künine įmān kitürgen ādemler namāzlarına devām iterler çünki  

āħiret künine įmān 

265.28 kitürgen kişi śoñġı ĥālinden ķorķa hemįşe ķorkuv bu ādemni peyġamberge hem ķurānġa 

įmān kitürgenine ķadar 

265.29 fikrde bala fikrli fikrli Ǿāķıbetinde ĥaķlıķġa irişe ( ) ve kimdür žālimrek 

( ) 

 

I / 266 

 

266.1 allahü teǾālāge yalġannı iftirāǿ ķılġan (ŧoķġan) ādemden yaǾnį bu ādemden žālimrek hiç 

kim yoķdur yaǾnį 

266.2 min peyġambermün allahü teǾālā mini peyġamber itip yiberdi dip iftirā ķıluvçıdan hiç 

žālim kişi yoķ müseylimetü’l- 

266.3 el-keźźāb, esvedü’l-Ǿansį kibiler ( ) yeise eytdi ol kişi miñe allahü 

teǾālādan vaĥy ķılındı diyü 

266.4 ( ) ĥālbūkim ol kişige hiç nerse vaĥy ķılınmadı yaǾnį bu kişiden žālimrek 

kim bar elbette 

266.5 hiç kim yoķ resūl allahnıñ yazuvçısı bolġan ebū serĥ oġlı bolġan suǾud oġlı Ǿabdu'l-lah 

kibi allahü teǾālānıñ 
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266.6 “ ” āyeti ingeç “  ”ge yitkeç allahü 

teǾālānıñ 

266.7 ādemni tafżįl ķıluvından Ǿaceblenüp “ ” didi resūl allah eytdi şol 

ŧarįķ bar 

266.8 inüvni hem siniñ eytkeniñçe didi bes Ǿabdu'l-lah şikge tüşdi didi hem eger muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām rast sözli 

266.9 bolsa añar vaĥy ķılınġan kibi miñe de vaĥy ķılındı didi ve eger yalġançı bolsa ol eytken 

kibi min de “  

266.10 ” diyü eytdim didi ( ) daħı şol kişiden žālimrek kişi kimdür 

(  

266.11 ) ol kişi eytdi allahü teǾālā indürgen kitāb kibi min de indürürmün diyü yaǾnį 

eger tilesek 

266.12 bizde muĥammed (śallallahü aleyh ve sellem) kibi eytürmiz diyüvçiler ( ) eger 

körseñ idi sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's- 

266.13 selām) ( ) şol vaķtni ( ) žulm kıluvçılar ölümniñ 

ķaŧılıķlarındadur (  

266.14 ) daħı ferişteler kollarını žālimlemiñ cānlarını alurġa töşegüçilerdür 

( ) 

266.15 cānlarıñıznı öziñiz çıġarıñız diyü žālimlerge eytürler ( ) bu künde 

yaǾnį ölgen 

266.16 künde Ǿaźābnıñ ħorlavlı bolġanı birlen cezālanmış bolursız ( ) 

allahü teǾālāge eytür 

266.17 boluvıñız sebebli ( ) ĥaķdan başķa sözni ( ) daħı 

allahü teǾālānıñ 

266.18 āyetlerinden tekebbürlik ķılur boluvıñız sebebli yaǾnį sizge ħorlavçı Ǿaźāb allahü 

teǾālāge yalġannı eytüviñiz 

266.19 sebebli daħı ķurān āyetlerine įmān kitürüvden tekebbürlik ķıluvıñız sebeblidür 

( ) 
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266.20 ve taĥķįķ bizge māllarıñızdan ve balalarıñızdan ve başķa dünyāda vaķt mālik bolġan 

nerseleriñizden yalġız bolġanıñız 

266.21 ĥālde kildiñiz ( ) niteki evvel mertebede sizni yalġız itip yaraŧķan 

idük yaǾnį 

266.22 evvel yaraŧıluvda ni revişde idiñiz şol revişde kildiñiz (kilürsiz) yaǾnį baş ve ten ve 

ayaķlarıñız 

266.23 yalanġaç ĥālde yaǾnį ķıyāmet küninde allahü teǾālā ĥużūrına şol revişçe barılaçaķ 

( ) 

266.24 daħı biz sizge birgen māllarnı ķaldurdıñız ( ) arķalarıñıznıñ ŧışına yaǾnį 

hiç nerse alup 

266.25 kilmediñiz ( ) daħı müşriklerge eytürler allahü teǾālā ĥużūrına barġaç 

sizniñ birlen 

266.26 birge körmeymiz ( ) şunday şefāǾat ķıluvçılarıñıznı siz alarnı 

gümān ķıldıñız 

266.27 ( ) düristlikde alar sizniñ Ǿibādetiñizge müsteĥaķ boluvda allahġa 

şerįklerdür diyü 

266.28 yaǾnį müşrikler dünyāda vaķtde śanemlerġa Ǿibādet ķıldılar ķıyāmet kün şefāǾat 

ķılsunlar üçün 

266.29 allahü teǾālā şunıñ üçün de bu āyet birlen müşriklerge şelte ķıldı ( ) 

taĥķįķ sizniñ 

 

I / 267 

 

267.1 arañızda taralışuv vāķıǾa boldı ( ) daħı sizden ġāǿib boldı 

( ) sizniñ 

267.2 ķıyāmet küninde sefāǾatçiler diyü gümān ķılġan nerseleriñiz yaǾnį śanemleriñiz 

( ) 

267.3 düristlikde allahü teǾālā başaķdan orlıķnı ħurmā aġaçından tişini yarġuçıdur 

( ) 
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267.4 tirikni ölükden çıġarur allahü teǾālā cānlı nerseni cānsızdan çıġarur ādemni nuŧfeden 

ķuşnı yumırkadan 

267.5 ölenlerni orlıķdan çıġaruv kibi öse turġan nersege de ĥayy dip eytiledür 

( ) 

267.6 daħı ölükni tirikden çıġaruvçı yaǾnį cānsıznı cānlıdan çıġaruvçıdur nuŧfe birlen 

yumırķanı ādem birlen 

267.7 ķuşdan hem orlıķnı ölenden çıġaruv kibi ( ) oşbu  orlıķ birlen tişini yaruvçı 

daħı tirikni 

267.8 ölükden ölükni tirikden çıġaruvçı Ǿibādet ķılurġa tiyüşli bolġan sizniñ allahıñızdur 

( ) 

267.9 bes niçük ol allahnıñ Ǿibādetinden ġayrge döndürilmiş bolasız ( ) kiçniñ 

ķaranġulıġından 

267.10 tañnı yarġuçı ol allahü teǾālā ( ) daħı ol allahü teǾālā kiçni ħalķnın 

kündizgi 

267.11 meşaķķatden ķararlana turġan ornı ķıldı ( ) daħı ķuyaşnı ve aynı 

vaķtlar üçün 

267.12 ĥesāb ķıldı ( ) bu ķuyaş birlen aynı ĥesāb ķıluv yaǾnį bilgüli ĥesāb birlen seyr 

ķılduruv 

267.13 ( ) ķuyaş birlen bilgüli ĥesāb birlen seyr ķılduruvda ġālib bolġan hem 

ķuyaş 

267.14 birlen aynıñ tedbįrini bilgüçi bolġan allahnıñ taķdüridür ( ) ve ol allahü teǾālā 

şunday 

267.15 allah (teǾālā) dur ( ) sizniñ üçün yuldızlarnı ķıldı (  ) ol 

yuldızlar birlen  

267.16 toġrı yolġa könülüviñiz üçün ( ) ķurı yir ve dįñgiz ķaranġulıķlarında 

bes mundan 

267.17 bilinedür ķurı yirde ve suda adaşmayınça yorur üçün yuldızlar birlen istidlāl tārįķini 

bildüre turġan Ǿilmni 

267.18 üyretüv tiyüş ikenligi ( ) taĥķįķ biz āyetlerni ayurup beyān itdük 
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( ) 

267.19 bile turġan ķavm üçün çünki  bile turġan ķavm gine fāǿideleneçek ( ) 

ve ol allahü teǾālā 

267.20 şunday allahdur ki sizni yaratdı ( ) bir nefsden yaǾnį ādem Ǿaleyhi's-

selāmdan ( ) 

267.21 bes sizniñ üçün analar ķurśaġında ķararlana turġan orun bardur ve atalar arķasında 

śaķlana turġan orun 

267.22 bardur yā ki sizniñ üçün yir üstinde ķararlana turġan orun bardur ve yir astında śaķlana 

turġan 

267.23 orun bardur ( ) taĥķįķ āyetlerni ayurup beyān ķılduķ ( ) añlay 

turġan ķavm 

267.24 üçün çünki  añlamay turġan ķavmge ni ķadar beyān ķılınsa da fāǿidelenüv iĥtimālleri 

yoķdur ( ) ve ol 

267.25 allahü teǾālā şunday allahdur ( ) kökden (buluŧdan) śu indürdi 

( ) 

267.26 bes ol śu birlen her bir öse turġan ǿālemni çıġarduķ bu sözden maķśūd bir śu birlen 

śuġarılġan türli 

267.27 öse turġan nerselerni ösdürüvde kemāl ķudretni ižhār ( ) bes öse turġan 

nerseden 

267.28 yeşil nerse çıġarduķ ( ) ol yeşil nerseden birisi birisine aŧlanġan 

orlıķlar 

267.29 (başaķlar) çıġarurmız ( ) daħı ħurmā aġaçındandur yaǾnį ħurmā 

aġaçınıñ evvel žāhir bolġan 

 

I / 268 

 

268.1 çeçek boķçasından ĥāśıldur ( ) birisi birisine yaķın bolġan ħurma śalķımları 

(ħurmā buŧaķları) 

268.2 ( ) daħı śu birlen çıġarduķ biz yüzimlerden bolġan baķçalarnı 
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( ) 

268.3 daħı şu birlen çıġarduķ zeytün aġaçnı daħı rummān (anar) nı ( ) 

zeytün birlen 

268.4 rummāndan her birisiniñ baǾżısı baǾżısına miķdārda tüsde ve temde oħşaġanı ĥālde 

baǾżısı oħşamaġan 

268.5 ĥālde ( ) bulardan her birisiniñ yimişine iǾtibār birlen ķarañız 

her ķayçan 

268.6 yimişini çıġarsa ( ) daħı yimişiniñ pişüvine ve kemāletge irişüvine iǾtibār ķılup 

ķarañız (  

268.7 ) düristlikde sizniñ rabbiñizniñ bu  źikr ķılınġan işlerinde bolġuçıdur 

( ) 

268.8 ĥikmet iyesi bolġan ve her nersege ķudretli bolġan allahnıñ barlıġına ve birligine delįller 

bolġuçıdur įmān 

268.9 kitürgen ķavm üçün çünki  türli cinslerniñ ve türli nevǾilerniñ bir aśldan (śudan) ĥādiŝ 

boluvı 

268.10 hem bularnıñ bir ĥālden ikinçi ĥālge köçüvleri elbette her birem biremni ayurup bile 

turġan yoķdan 

268.11 bar ķıluvçı birlen bolurġa ķirek ol yoķdan bar ķıluvçı elbette allahü teǾālā hem ol allahü 

teǾālānıñ tilevinçe 

268.12 ķılġan işinden ŧıya turġan tiñdeşi bolmasķa kirek ( ) daħı müşrikler 

allahü teǾālāge 

268.12 yaşrin bolġan şerįkler ķıldılar yaǾnį feriştelerge Ǿibādet ķıldılar hem alarnı allahnıñ 

ķızları didiler 

268.13 yā ki şeytānlarnı şerįkler ķıldılar maǾnāsında çünki  müşrikler allahü teǾālāge Ǿibādet 

ķılġan kibi şeyŧānlarġa da 

268.14 Ǿibādet ķıldılar ( ) ve ĥāleniki allahü teǾālā taĥķįķ ol şerįklerni yoķdan bar ķıldı 

yoķdan bar 

268.15 bolġan nerse niçük allahü teǾālāge Ǿibādetde şerįk bolsun ( ) daħı allahü 

teǾālāge müşrikler iftirā 
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268.16 ķıldılar ( ) ir balalarnı ve ķız balalarnı yaǾnį yehūdler Ǿazįr Ǿaleyhi's-

selāmnı naśārālar Ǿįsā 

268.17 Ǿaleyhi's-selāmnı allahnıñ oġlı didiler Ǿarablar feriştelerni allahnıñ ķızı didiler 

( ) eytken 

268.18 nerseleriniñ ĥaķįķatini bilüvden başķa ( ) allahü teǾālānı kāmil pāķlav birlen 

pāķlaymun ( ) 

268.19 daħı allahü teǾālā müşrikler śıfatlaġan nerseden bülend ve pāķ boldı yāǾnį şerįk ve bala 

bolmaķdan (  

268.20 ) ötkende oħşaşı boluvdan başķa allahü teǾālā köklerni ve yirlerni yoķdan bar 

ķıluvçıdur (  

268.21 ) niçük ve ķaydan allahü teǾālāge bala bolsun ( ) ĥālbūkim 

allahü teǾālāge yoldaş 

268.22 (ħatun) bolmadı ( ) daħı allahü teǾālā her nerseni yaratdı 

( ) ve ol allahü 

268.23 teǾālā her nerseni bilgüçidür bu  āyetde allahü teǾālādan balanı nefyge bir niçe vechden 

istidlāl mümkin evvelgi 

268.24 vech şol allahü teǾālā köklerniñ ve yirlerniñ mübdeǾį kökler ve yirler bala toġdurmaķ 

birlen mevśūf bolġan nerse 

268.25 cinsinden (mümkinātdan) bola torup bala toġduruvdan münezzehler bes allahü teǾālā 

bala toġduruv birlen mevśūf bolġan 

268.26 nerse cinsinden bolmaġanlıġı üçün bigrekde bala toġdurmaķdan münezzeh bola ikinçi 

vech Ǿaķlınıñ ĥükmine bināǿen 

268.27 bala bir cinsden ir birlen ħatundan ĥāśıl bola ve allah bir nerse birlen cinsdeş bolmakdan 

bülend üçünçi 

268.28 vech bala ataġa tiñ bola ve ĥāleniki allahü teǾālāge tiñ bolġan hiç nerse yoķ çünki  

allahü teǾālāge başķa 

 

I / 269 

 

269.1 her nerse yoķdan bar bolġan allahü teǾālā hemįşe barına da allahü teǾālā źātı üçün her 
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nerseni üyrenmeyinçe bile allahġa 

269.2 başķa nerseler źātları üçün gine hiç nerseni bilmeyler ( ) ütkendegi śıfatlar 

birlen mevśūf 

269.3 bolġan źāt sizniñ maǾbūdıñız bolġan allah ( ) sizniñ rabbiñizdür ( ) hiç 

maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķdur 

269.4 meger allahü teǾālā ginedür ( ) her nerseni yaraŧķuçıdur ol allahü teǾālā 

( ) bes ol allahü 

269.5 teǾālāge Ǿibādet ķılıñız ( ) ve ol allahü teǾālā her nerse üzerine 

vekįldür yaǾnį her 

269.6 nerseniñ taśarrufı allahü teǾālāge tapşırılmışdur ( ) ve ol allahü teǾālānı 

her köz körmes (   

269.7 ) ve ĥālbūkim ol allahü teǾālā her közni körür ( ) ve ol 

allahü teǾālā öziniñ 

269.8 dostlarına şefķatlidür ve hem dostlarınıñ ŧışlarnı ve içlerni bilgüçidür 

( ) 

269.9 taĥķįķ sizge rabbiñizden köñliniñ köre turġan nūrları kildi ( ) bes bir kişi 

köñil 

269.10 nūrı birlen ĥaķnı körse hem ĥaķġa įmān kitürse özi üçündür yaǾnį fāǿidesi özinedür 

(   

269.11 ) daħı bir kişi köñil nūrı birlen ĥaķnı körüvden śoķır bolsa ve ĥaķġa įmān 

kitürmese bes 

269.12 żararı özinedür ( ) ve min sizniñ üzeriñizge ķaravlıçı tügilmün yaǾnį 

sizniñ 

269.13 Ǿamelleriñizni ve işlegen işleriñizni śaklaġuçı tügilmün belki min sizni ķorķıtuvçı 

ġınamun sizni Ǿamelleriñiz 

269.14 ve işlegen işleriñizni śaklaġuçı allahü teǾālādur dip eyt bu söz resūl allah tiley üzerine 

kilgen söz 

269.15 ( ) oşandaķ yaǾnį siñe oķuġan kibi āyetlerni döndürürmiz (beyān 

ķılurmız) alarġa 
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269.16 ( ) kāfirler işleriniñ śonıñda eytürler kitāb ehline bu āyetlerni oķudıñ źikr 

ķıldıñ diyü (   

269.17 ) daħı biz ķurānnı beyān ķılurmız bile turġan ķavm üçün çünki  beyān 

birlen fāǿidelenüvçi elbette Ǿālim 

269.18 ķavm ginedür ( ) rabbiñden öziñe vaĥy ķılınġan nersege iyer yaǾnį 

ķurānġa ( ) 

269.19 maǾbūd bi'l-ĥaķķ yokdur meger ol rabbiñ ginedür ( ) daħı 

müşriklerden yüz döndür (   

269.20 ) ve eger allah (teǾālā) müşriklerniñ özini birlevini ve özine şerįk ķılmavlarını 

tilese idi 

(   

269.21 müşrikler Ǿibādetde allahġa şirket ķılmaslar idi ( ) ey muĥammed 

(Ǿaleyhi'sselām) biz sini 

269.22 müşrikler üzerine (Ǿamellerine) śaķlaġuçı ķılmaduķ ( ) daħı sin 

müşrikler üzerine 

269.23 vekįl tügilsün yaǾnį müşriklerniñ işi sine tapşırılmış tügildür resūl ekrem müşriklerniñ 

üzerine 

269.24  ŧaǾn ķılġaç müşrikler resūl allahġa eytdiler bizniñ maǾbūdlarımıznı sögüvden ŧıyılasun 

mı yā ki öziñniñ 

269.25 maǾbūdıñnı biz de sögemiz mi diyü şol ħuśūśda allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni 

indürdi ( ) daħı 

269.26 şunday ādemlerni (maǾbūdlarını) sökmeñiz ( ) ol ādem allahdan başķanı 

ünderler 

269.27 yaǾnį allahdan başķaġa Ǿibādet ķılurlar yaǾnį allahdan başķaġa Ǿibādet ķıluvçı 

müşriklerniñ maǾbūdlarını 

269.28 sökmeñiz ( ) bes ol allahdan başķaġa Ǿibādet ķıluvçılar 

ĥaķdan bāŧılge 

269.29 ötkenleri ĥālde allahnı bilüvden başka allahnı sögerler yaǾnį siz alarnıñ maǾbūdlarını 

sökseñiz alar da 
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I / 270 

 

270.1 sizniñ maǾbūdıñıznı sögerler ( ) oşandaķ yaǾnį müşriklerge 

sanemlerge Ǿibādetni 

270.2 ziynetlengen kibi her bir ümmet üçün Ǿamellerini ziynetledük kirek izgü Ǿamel ve kirek 

yavız Ǿamel bolsun 

270.3 ( ) munıñ śoñında āħiretde her bir ümmetniñ ķaytaçak ornı rableri 

śarıdur (  

270.4 ) bes rableri her bir ümmetniñ Ǿamel ķılġan nerseleri birlen özlerine 

ħaber birür (  

270.5 ) müşrikler allah birlen ķasem itdiler yemįnleriniñ ġāyesi birlen 

( ) eger 

270.6 ol müşriklerge śoraġan āyetlerinden bolġan āyet (muǾcize) kilse ( ) ol āyetke 

(muǾcizege) 

270.7 įmān kitürürler yaǾnį şulay yemįn iterler bir vaķtde müşriklerden baǾżısı resūl allahġa 

eytdiler mūsā (Ǿaleyhi's-selām) 

270.8 ŧayaġı birlen ŧaşķa śoķġaç ŧaşdan on iki çişme çıķdı ve Ǿįsā ölüklerni tirgüze idi diyü 

eytesün 

270.9 alay bolsa sin de bizge muǾcize körset biz de siñe įmān kitürürmiz mine śafā ŧaġnı altun 

yaśa baǾżı ölüklerimizni 

270.10 tirgüz de alar sin ĥaķķ peyġamber diyü güvāhlıķ birsünler hem bizge feriştelerni körset 

sin ĥaķķ resūl dip 

270.11 şehādet birsünler diyü ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) bu  

müşriklerge budur başķa tügildür 

270.12 muǾcizeler allahü teǾālā ĥużūrındadur minim ķudretimde ve irādemde tügildür tilese 

allahü teǾālā özi ižhār ķılur ( ) 

270.13 daħı bilmeysiz siz müǿminler alarnıñ įmānlarını yoķġa ŧamaǾ ķılasız ( ) 

düristlikde ol müşrikler 
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270.14 śoraġan muǾcizeler her ķayçan kilse ( ) ol müşrikler įmān kitürmesler 

(  

270.15 ) daħı siz bilmeysiz biz ol müşriklerniñ köñillerini ve közlerini ĥaķdan 

eylendürürmiz şunıñ üçün 

270.16 ĥaķnı körmesler de işitmesler de ( ) niteki indürülgen āyetlerge 

evvel mertebede įmān 

270.17 kitürmediler şunıñ kibi ĥāżırda įmān kitürmesler ( ) ol 

müşriklerni 

270.18 azġunlıķlarında ĥayrān bolġanları ĥālde ķaldururmız (yidinçi pāre tercemesi tamām 

boldı) 

270.19 ( ) ve eger düristlikde biz ( ) ol müşrikler üzerine feriştelerni 

indürsek ferişteler 

270.20 siniñ ĥaķķ peyġamber boluvın birlen güvāhlıķ birseler ( ) daħı ol 

müşriklerge ölükler tirilip 

270.21 söyleşseler yaǾnį ölükler de siniñ ĥaķķ peyġamber boluvın birlen güvāhlıķ birseler 

( ) 

270.22 daħı müşrikler üzerine her nerseni gürūh gürūh itip ķobarsaķ (cıysaķ) her ķayusı siniñ 

ĥaķķ peyġamber 

270.23 boluvıñ birlen güvāhlıķ birseler ( ) alar hiç ĥālde įmān kitürür 

bolmadılar (bolmaslar) 

270.24 ( ) meger allahü teǾālā alarnıñ įmānlarını tilevi ĥālinde gine įmān kitürürler 

(  

270.25 ) likin ol müşriklerniñ köpisi bilmesler yaǾnį śoraġan muǾcizeleri kilse de įmān 

kitürmesler 

270.26 belki bilmegen nerselerine yemįn iterler bilmegen nerselerine yemįn itdükleri üçün 

nādānlardur çünki  

270.27 özleriniñ įmān kitürmegenliklerini bilmeyler ( ) ve oşandaķ 

yaǾnį siñe 
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270.28 düşmān ķılduķımız kibi her bir peyġamberge de düşmān ķılduķ ( ) 

ādem ve cin 

 

I / 271 

 

271.1 şeyŧānlarını düşmān ķılduķ yaǾnį ādemniñ yavızlarını ve cinniñ yavızlarını 

( ) 

271.2 ādem birlen cinniñ yavızlarından her birisinden baǾżısı baǾżısına vesvese ķılur yaǾnį 

köñil śalur 

271.3 ( ) sözniñ bāŧılını ( ) aldar üçün ( ) ve eger rabbiñ ol 

düşmānlarnıñ 

271.4 įmānlarını tilese idi ( ) peyġamberlerge düşmānlıķnı ķılmaslar idi 

( ) 

271.5 bes müşriklerni özlerinde hem iftirā ķılġan nerselerinde ķavį sin ey muĥammed 

( ) sözniñ bāŧıllarını köñilge 

271.6 taşlarlar aldav üçün daħı ol bāŧıl sözge meyl itsün (avışsun) üçün ( ) 

271.7 įmān kitürmegen ādemlerniñ köñilleri ( ) aħiret künine ( ) daħı bu  bāŧıl 

sözge 

271.8 rāżı bolsunlar üçün ( ) daħı günāhlardan kesb ķıla turġan 

nerselerini 

271.9 kesb ķıluvları üçün yaǾnį şol sebebler üçün ol ādem birlen cinniñ yavızları baǾżısı 

baǾżısına 

271.10 sözniñ yalġan boyav birlen boyalġan bāŧılnı vesvese ķılurlar yaǾnį köñillerine taşlarlar 

(               

271.11 ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) müşriklerge eyt eyā min özim birlen 

sizniñ arañızda allahdan başķa ĥükm 

271.12 ķıluvçını isteymün mü elbette istemem ( ) ĥālbūkim ol 

allahü teǾālā 

271.13 sizge kitāb indürdi yaǾnį muǾcize bolġan ķurānnı indürdi ( ) ol kitābda ĥaķķ birlen 
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bāŧıl 

271.14 ayrılmış bolġan ĥālde ( ) daħı şunday ādemler biz alarġa kitāb 

birdük 

271.15 yaǾnį yehūdler ve naśārālar ( ) bilürler ( ) düristlikde ol ķurān 

siniñ 

271.16 rabbinden ĥaķlıķ birlen indürülmişdür diyü ( ) bes ey muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām ehl-i kitābnıñ 

271.17 ķurānnıñ rabbinden indürülmiş boluvını bilüvlerinde şik ķıluvçılardan bolma 

( ) daħı 

271.18 rabbiñniñ sözi tamām boldı yaǾnį rabbiñniñ ħaberleri ve hükmleri ve vaǾįdleri ġāyesinde 

irişdi ( ) 

271.19 ħaberlerde ve vaǾįdlerde rastlıķ yüzinden ( ) daħı ĥükmlerde Ǿadllik yüzinden 

( ) 

271.20 rabbiñniñ sözlerini almaşduruvçı yoķdur yaǾnį rabbiñniñ sözlerini rastraķ vaǾadlirek 

bolġan söz 

271.21 birlen hiç kim almaşdura almas ( ) ve ol allahü teǾālā bendelerniñ 

sözlerini işitküçi 

271.22 ve niyetlerini bilgüçidür ( ) ve eger sin ey muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām yirde bolġan ādemlerniñ 

271.23 köprek bolġanına boy śunsañ yaǾnį kāfirlerge yā ki nādānlarġa ( ) ol 

yirde 

271.24 köp bolġan ādemler sini allahnıñ ĥaķķ bolġan dįninden adaşdururlar 

( ) ol yirde 

271.25 köp bolġan ādemler (kāfirler yā ki nādānlar) iyermesler meger gümānġa ġına iyerürler 

yaǾnį atalarımız ĥaķlıķda 

271.26 boldı diyüp gümān ķılurlar ( ) hiç nerse tügildür ol yirde köp bolġan 

ādemler 

271.27 meger yalġanlavçılardur yaǾnį allahü teǾālāge bala iŝbāt ķıluvda hem śanemlerge 

Ǿibādet ķıluvda daħı allahü teǾālā 
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271.28 ĥelāl ķılġan baǾźı hayvānlarnı ĥarām ķıluvda yalġançılardur alar ( ) düristlikde 

siniñ rabbiñ (  

271.29 ) ol rabbiñ öziniñ ĥaķķ yolından kim azar anı bilgüçirekdür 

(  

 

I / 272 

 

272.1 )ve ol allahü teǾālā toġrı yolġa könilmişlerni de bilgüçirekdür allahü teǾālā 

ĥayvān boġazlaġanda 

272.2 aşav helāl bolsun üçün ism-i allahnı źikrniñ şarŧ boluvı ĥaķında źikr ķılınaçak āyetni 

indürdi ( ) 

272.3 bes aşañız ey müǿminler ( ) şol ĥayvāndan ( ) ol ĥayvānnı boġazlav 

üzerine 

272.4 allahnıñ ismi źikr ķılındı ( ) eger de allahü teǾālānIñ āyetlerine 

įmān kitürüvçiler 

272.5 bolsañız yaǾnį eger siz müǿmin bolsañız allahnıñ ismi źikr ķılınup boġazlanġan 

ĥayvāndan ġına aşañız 

272.6 ama allahnıñ isminden başķa nerseniñ ismi źikr ķılınġan nerseden yā ki ecel yitip ׂölgen 

ĥayvāndan 

272.7 aşamañız ( ) sizniñ üçün aşavıñızda nindi ġaraż bar ( ) şol 

ĥayvāndan 

272.8 ( ) ol ĥayvānnı boġazlav üzerine allahnıñ ismi źikr ķılındı 

( ) ĥālbūkim 

272.9 taĥķįķ sizniñ üçün ayurup beyān itdi allahü teǾālā ( ) sizniñ üzeriñizge 

ĥarām ķılġan 

272.10 nersesini ĥarām ķılmaġan nersesinden ( ) yaǾnį allahü teǾālā sizge her ĥālde ĥarām 

bolġan nerseni ayurup 

272.11 beyān itdi meger beyān itmesi ( ) sizge ĥarām ķılınġan nerseden anı 

aşarġa iħtiyārsız bolġan 
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272.12 nerseni yaǾnį ׂölekseni ol hem sizge żarūret vaķtinde ĥelāl bu āyetden bilinedür ׂölekse 

aşavnıñ ĥarāmlıġı 

272.13 küçlenmiş kişi birlen aşarġa iħtiyārsız bolġan kişiden bütünley tüşüvçilik şunıñ üçün de 

birevni ölekse 

272.14 aşarġa küçlense yā ki birev açlıķdan ölekse aşarġa muźŧarr bolsa aşamay ölse günāhlı 

bola çünki  

272.15 bu  āyetde “ ” din istiŝnā-i müsteŝnānıñ ĥükmi müsteŝnā 

minege başķa bolurġa kirek 

272.16 şunıñ üçün ĥürmet bütünley sāķiŧ boladur ammā küçlengen vaķtde küfr kelimesini eytüv 

ĥaķında hem “  

272.17 ” birlen istiŝnā bolsa da likin ĥürmetden istiŝnā bolmaġanlıķı üçün belki ġażab 

ve Ǿaźābdan 

272.18 istiŝnā bolġanlıķı üçün ĥürmet sāķiŧ bolmay belki ġażab birlen Ǿaźab kine sāķiŧ bola 

(   

272.19 ) daħı düristlikde köp ādem özlerini ĥaramlıķdan nefs arzuları sebebli 

azdururlar yaǾnį 

272.20 harāmnı ĥelāl ve ĥelālni ĥarām itüvleri sebebli ( ) ĥarāmnı ve ĥelālni bilüvden 

başķa (  

272.21 düristlikde siniñ rabbiñ ( ) ol rabbiñ ( ) ĥaķdan bāŧılga ĥelālden ĥarāmġa 

ötüvçilerni 

272.22 bilgüçirekdür ( ) ey ādemler günāhnıñ žāhir bolġanını da ve 

yaşrin bolġanını da 

272.23 ķoyıñız ( ) düristlikde şunday ādemler ( ) günāhnı kesb ķılurlar 

( ) 

272.24 elbette şol nerse birlen ׂülüşlenmiş bolurlar ( ) ol nerseni kesb ķılur 

boldılar bir vaķtde 

272.25 kāfirler resūl allahdan śoradılar her ķaycan ķoy ecelį yitüp āfetsiz gine ölse anı kim 

öltüre dip 

272.26 resūl allah eytdi allahü teǾālā öltüre dip bu cevābnı işitken kāfirler resūl allahġa Ǿaceb 

siniñ söziñ yırŧķıç 

272.27 ĥayvān helāk itken kiyikni aşav ĥelāl bolsun da hiç bir vāśıŧasız allahü teǾālā öltürgen 
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ĥayvānnı aşav 

272.28 ĥelāl bolmasun imes diyü eytdiler kāfirlerden bu sözni işitkeç müselmānlarnıñ da 

köñillerine şübhe tüşdi 

272.29 şol ĥaķda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi müselmānlarnıñ şübhelerini yiberüv 

üçün ( ) 

 

I / 273 

 

273.1 ey müselmānlar aşamañız ( ) şol ĥayvāndan ( ) ol ĥayvānnı 

boġazlav üzerine 

273.2 allahnıñ ismi źikr ķılınmadı ( ) daħı düristlikde boġazlaġanda allahnıñ ismi źikr 

ķılınmaġan 

273.3 hayvānnı aşav allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvdur yaǾnį günāhdur kirek eceli yitüp ölsün kirek 

bismi'l-lahsız 

273.4 boġazlansun ve kirek boġazlaġanda allahdan başķa nerseniñ ismi źikr ķılınsun hiç 

birisini aşamañız 

273.5 meger allahü teǾālānıñ ismi źikr ķılınup boġazlanġan ĥayvānnı ġına aşañız bu  āyetniñ 

žāhiri delālet ķıladur 

273.6 ismu’llahnı źikrden başķa boġazlanġan ĥayvānnıñ muŧlaķ ĥarām boluvına kirek tesmiye 

kaśda ķaldurulsun 

273.7 ve kirek unuŧulup ķaldurulsun likin ĥanefįler ķaşında bismi'l-lah unuŧulup ķalsa bu 

ĥayvānnı aşav ĥelāl 

273.8 çünki  allahü teǾālā “ ” didi hem resūlimiz 

“ ” didi 

273.9 ( ) daħı düristlikde şeyŧānlar vesvese ķılurlar ( ) özleriniñ 

273.10 dostlarına (kāfirlerge) ( ) siz müselmānlar birlen ķıçķuruşsunlar üçün ol 

kāfirler yaǾni kāfirler 

273.11 şeyŧān vesvesesi boyunça müselmānlarġa eytürler siz öziñiz hem cerāĥat ķıluvçı 

ĥayvānlarıñız öltürgen 

273.12 nerseni aşaysız ammā allahü teǾālā öltürgen nerseni aşamaysız diyü ( ) ve 

eger siz müselmānlar 

273.13 ĥarām nerseni ĥelāl ķıluvda kāfirlerge iyerseñiz ( ) düristlikde siz 
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müselmānlar müşriklersiz 

273.14 çünki  allahġa iŧāǾatni ķoyup başķaġa iŧāǾat ķılġan kişi elbette müşrikdür ( ) 

eyā ölük 

273.15 bolġan ādem yaǾnį azġunlıkda bolġan ādem ( ) bes tirgüzdük biz anı yaǾnį 

ĥaķlıķġa köndürdük 

273.16 ve azġunlıķdan ķutķarduķ ( ) daħı ol kişi üçün nūr yaratduķ 

( ) 

273.17 ādemler içinde ol nūr birlen yorur yaǾnį ol ādemde delįller ve āyetler nūrı yaratduķ ol 

delįller ve āyetler 

273.18 birlen oylarda ĥaķķ birlen bāŧılnı ĥaķlıķda bolġan ādem birlen bāŧıllıkda bolġan ādemni 

ayurur yaǾnį 

273.19 şol śıfatlı kişi ( ) şol kişi ol kişiniñ śıfatı ķaranġılıklarda 

boluvçılıķdur 

273.20 ( ) ol ķaranġılıķlardan çıġuvçı tügildür yaǾnį ķüfr ve nādānlıķ 

ķaranġılıķında  hemįşedür 

273.21 elbette evvelgi ādem śoñġı ādem kibi tügildür (  ) oşandaķ 

yaǾnį müǿminlerge 

273.22 įmānları ziynetlengen kibi kāfirlerge de ziynetlenmiş boldı ( ) Ǿamel 

ķılġan nerseleri 

273.23 ( ) daħı oşandaķ yaǾnį mekkede ķılduķımız kibi ( ) her bir ķaryede 

ķılduķ biz 

273.24 ( ) şol ķaryeniñ yavızları bolġan uluġlarnı ( ) şol ķaryede 

įmāndan 

273.25 ħalķnı ŧıyuv birlen mekr (ĥįle) ķılsunlar üçün ( ) ol ķaryeniñ 

uluġları 

273.26 mekr ķılmaslar meger özlerine mekr ķılurlar yaǾnį mekrleriniñ żararı özlerine gine bolur 

( ) 

273.27 mekrleriniñ żararı özlerine boluvına bilmesler * ebū cehl bir vaķtde eytdi Ǿabd-ı menāf 

balalarına 

273.28 şerefde ŧıyġuzlıķ ķılduķ biz meydānda aldan kilgen aŧlar kibük bolup evrilgeç bizden 
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vaĥy ķılınġan 

273.29 peyġamber bar diyüp eyteler biz ve allah ol peyġamberge rāżī bolmaymız añar vaĥy 

kilgen kibi bizge de vaĥy 

 

I / 274 

 

274.1 kigenge ķadar diyü şol ĥaķ da allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) ve her ķayçan 

274.2 ķureyş kāfirlerine muĥammed Ǿaleyhi's-selāmnıñ rastlıġına delālet ķıla turġan āyet kilse 

( ) ķureyş 

274.3 kāfirleri eytürler biz įmān kitürmeymiz bu āyetke ( ) bizge birilmiş bolġanġa 

ķadar (  

274.4 ) allahnıñ resūllerine birilmiş bolġan nerseniñ oħşaşı yaǾnį peyġamberlik hem 

vaĥy çünki  bizniñ 

274.5 muĥammedden mālımız köp ve başımız uluġ didiler ( ) allah sizden 

bilgüçirekdür ( ) 

274.6 resūlligini ķıla turġan ornını yaǾnį allahü teǾālā kimni resūl iterge tiyüş ikenligini sizden 

artuġraķ 

274.7 biledür ( ) tiz irişür şunday ādemlerge alar yavızlıķ ķıldılar ve 

tekebbürlendiler (  

274.8 ) ħorlıķ ve kimçilik irişür ķıyāmet küninde allah ĥużūrında ( ) daħı 

ķaŧı Ǿaźāb tiz 

274.9 irişür ( ) įmāndan ŧıyuv birlen mekr ve ĥile ķıluvları sebebli 

( ) bes 

274.10 kimdür tiler allahü teǾālā ol kişini ĥaķlıķġa köndürüvni ( ) ol kişiniñ 

kökregini 

274.11 islām üçün rūşān ķılur yaǾnį kökregine kiñ ķılur ve köñlin nūrlandurur niteki resūl allah 

“  

274.12 ” didi yaǾnį köñilge nūr kirse köñil rūşānlanur ve kiñeyür bu  



 701 

nūr 

274.13 kirüvniñ Ǿalāmeti nerse diyü resūl allahdan śoralduķda meñgülik yurŧķa ķaytmaķ aldav 

yurŧından yıraķ 

274.14 bolmaķ ölümge ĥāżirlenmek diđi ( ) ve kimdür ol kişini allahü teǾālā 

ĥaķķ yoldan 

274.15 azduruvnı tilese ( ) ol kişiniñ kökregin bik ķaŧı ŧār ķılur ĥaķnı 

ķabūl 

274.16 itüvden bütünley yıraķ bolur bes ol kişiniñ kökregine (köñline) įmān ve başķa izgülikler 

kirmes 

274.17 ( ) įmān birlen teklįf itilse göyā ki kökke aşuv birlen teklįf itilgen 

kibi bolur 

274.18 ( ) oşandak yaǾnį allahü teǾālā azdurġan ādemniñ kökregi ve köñli ĥaķnı ķabūl 

itüvden ŧar ve yıraķ 

274.19 ķılġan kibi ( ) Ǿaźābnı ve rüsvālıķnı ķılur allahü teǾālā 

( ) įmān kitürmegen 

274.20 ādemler üzerine ( ) ve bu ķurān kitürgen beyān rabbiñniñ yolıdur 

( ) toġrı bolġan 

274.21 ĥālde ol yol ( ) taĥķįķ biz āyetlerni ayurup beyān itdük ( ) 

vaǾažlene 

274.22 ve eŝerlene turġan ķavm üçün bes eger āyetler birlen vaǾažlenseler bilürler düristlikde 

her nersege küçi 

274.23 yitküçi allahü teǾālādur daħı her bir yoķdan bar bolġan nerse allahü teǾālānıñ ķażāsı 

yaraŧuvı birlendür 

274.24 daħı allahü teǾālā bendelerniñ ĥāllerin bilgüçidür hem işinde ĥikmet iyesidür ādemlerge 

ķılġan işinde Ǿādildür 

274.25 diyü ( ) ol ķurān āyetleri birlen vaǾažlenüvçi ādemler üçün bolur selāmetlik 

yurŧı ucmaħ 

274.26 ( )rableri hużūrında ( ) ve ol rableri ol vaǾažlenüvçilerniñ 

yardemçileridür 

274.27 ( ) Ǿamel ķılġan nerseleri sebebli bolur ol selāmetlik yurŧı bolġan ucmaħ 
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(  

274.28 ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) şol künni isiñe tüşür allahü teǾālā ol 

künde ādem birlen cüzǿden 

274.29 her birisini cıyılġanları ĥālde ķobarur ( ) ey cinler (şeyŧānlar) gürūhsı 

(  

 

I / 275 

 

275.1 ) taĥķįķ ādemlerni azduruvdan (azduruvnı) köp ķıldıñız 

( ) daħı 

275.2 ādemlerden şeyŧānlarnıñ dostları yaǾnį şeyŧānlarġa iŧāǾat ķıluvçılar eytdi 

( ) 

275.3 ey rabbimiz bizniñ baǾżımız baǾżımız birlen fāǿidelendi yaǾnį cin ādem birlen ādem cin 

birlen fāǿidelendi çünki  

275.4 şeyŧān ādemni nefs arzularına delālet ķıla ammā cinniñ ādem birlen fāǿidelenüvi çünki  

ādemler şeyŧāñġa iŧāǾat ķıla 

275.5 ( ) daħı irişdük biz ( ) şunday ādemlerge ( ) ol ecelni bizge 

müddetlediñ yaǾnį 

275.6 baǾŝke irişdük bu söz ādemlerniñ şeyŧānġa iŧāǾat ķıluv birlen nefs arzularına iyerüv 

birlen hem baǾŝni 

275.7 inkār birlen ħasretlenüp iķrārları bola ( ) allahü teǾālā eytdi oŧ siznin 

baraçak ornıñızdur 

275.8 ( ) ol oŧda mengü ķalġanıñız ĥālde ( ) meger oŧda meñgü 

ķalmassız allahü teǾālānıñ 

275.9 oŧ Ǿaźābından zemherįr (śalķunlık) Ǿaźābına köçürüvni tilegen vaķtda ġına 

( ) düristlikde 

275.10 siniñ rabbiñ işinde ĥikmet iyesidür hem ādem birlen cinniñ Ǿamellerini ve ĥāllerini 

bilgüçidür (  

275.11 ) ādem birlen cinniñ günāhlılarını bażısı birlen fāǿidelendürdüki kibi irkli 
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ķılurmız (  

275.12 ) žulm ķıluvçılarnıñ baǾżısını baǾżısına ( ) kesb ķılġan 

nerseleri 

275.13 (küfrleri ve günāhları) sebebli ( ) ey cinler ve ādemler gürūhsı 

(  

275.14 ) eyā sizlerden sizge resūller kilmedi mü resūller faķaŧ ādemden gine bolsa 

da likin ādem birlen 

275.15 ħitābda cemǾ ķılınduķdan bu söz dürist bola niteki “ ” dimek 

275.16 dürist idi ve ĥālāniki mercān tozlı śulı dingizden gine ŧaŧlı śulı dingizden çıķmay yā ki 

cinlerden 

275.17 özlerine meyǾūŝ bolġan resūller bolur ( ) ol resūller sizge minim 

āyetlerimni ķıśśa 

275.18 (beyān) ķılurlar ( ) daħı sizni bu küniñizge (ķıyāmet 

küniñizge) yoluķuvdan 

275.19 ķorķuturlar ( ) ādemler ve cinler eytdiler (eytürler) özimizniñ 

żararımızġa günāh 

275.20 birlen güvāhlıķ birdük (biremiz) diyü bu söz ādemlerden ve cinlerden küfr birlen hem 

Ǿaźābķa tiyüşli boluv 

275.21 birlen iķrār bola ( ) ve ol ādemlerni ve cinlerni dünyā tirikligi aldadı 

(  

275.22 ) daħı ādemler ve cinler özleriniñ żararlarına güvāhlıķ birdiler ( ) 

düristlikde 

275.23 ādemler ve cinler kāfirler boldılar diyü özleriniñ żararlarına güvāhlıķ birdiler allahü 

teǾālā bu āyetde ādemlerni 

275.24 ve cinlerni fikrleriniñ yavız boluvı reǿyleriniñ yavız bolup reǿyleriniñ ĥaŧā boluvı 

üzerine 

275.25 ĥorladı ( ) bu resūllerni yiberüv ( ) düristlikde rabbiñ bolmadı 

( ) 

275.26 özlerinden śādir bolġan žulm sebebli hiçbir ķarye ehlin helāk itüvçi ( ) ve 
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ĥālbūkim 

275.27 ol ķarye ehli ġāfillerdür yaǾnį alarġa dįnni beyān ķıla turġan peyġamberler yiberilmedi 

yaǾnį allahü teǾālā 

275.28 peyġamber yiberüp dįnni beyān ķılmayınça žulmleri sebebli gine hiçbir ķarye ehline 

helāk itmedi (  

275.29 ) Ǿaķıllı ādemlerden (mükelleflerden) her birisi üçün Ǿamel ķılġan 

nerselerinden dereceler 

 

I / 276 

 

276.1 bardur ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) siniñ rabbiñ ġāfil imes 

( ) mükelliflerniñ Ǿamel ķılġan 

276.2 nerselerinden ( ) ve siniñ rabbiñ bendelerden hem Ǿibādetlerinden 

muñsızdur hem bendelerge 

276.3 raĥmet iyesidür yaǾnį rabbinniñ bendelerge peyġamber yiberüvi öz fāǿidesi üçün 

tügildür belki sizge 

276.4 merĥamet üçündür ( ) eger tilese allahü teǾālā ey günāhlı ādemler sizni 

yiberür (  

276.5 ) daħı sizniñ soñıñızdan ornıñızġa ķoyar ( ) tilegen ħalķından 

tilegen nerselerni 

276.6 (ādemlerni) ( ) niteki sizni sizniñ śıfātıñızda bolmaġan 

ikinçi ķavm 

276.7 balalarından yaratdı yaǾnį nūĥ Ǿaleyhi's-selām kimesiniñ ehlinden ( ) 

ey günāhlı ādemler 

276.8 düristlikde sizge vaǾde ķılınġan nerse (ķıyāmet hem aĥvāli) elbette şiksiz kilgüçidür 

( ) 

276.9 ve siz minim Ǿaźābımdan Ǿāciz ķıluvçı tügilsiz ( ) ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) ķavmiñe eyt 

276.10 ey ķavmim ŧāķatlerniñ ġāyesi üzerine Ǿamel ķılıñız yaǾnį bar ķuvvetiñiz ile Ǿamel itiñiz 

( ) düristlikde 
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276.11 min bar ķuvvetim üzerine Ǿamel itüvçimün ( ) bes tiz bilürsiz siz ( ) şol 

ķişini (  

276.12 ) ol kişige yurŧnıñ śoñı bolur yaǾnį aħiret yurŧında maķtalmış bolġan śoñġı 

yurŧ 

276.13 kimge bolur şunı tiz bilürsiz bizge bolur mı yā ki sizge mi ( ) düristlikde aşǿn 

( ) 

276.14 žulm ķıluvçılar saǾādetke irişmesler cāhiliyyet Ǿādetleriniñ baǾżısını nesħ itüp allahü 

teǾālā źikr ķılınaçaķ 

276.15 āyetni indürdi ol Ǿādet şol cāhiliyyet ehli iginden ve ĥayvān balalarından baǾżısını 

allahü teǾālāge 

276.16 aŧaylar iken bażısını śanemlarġa allahü teǾālāge dip aŧalġanından ķonaķlar ve 

misķįnlerni terbiye ķılalar iken 

276.17 śanemlarġa dip aŧalġannı putħāne śaķçılarına bireler iken hem śanemler ħużūrında 

śanemlarġa aŧalġan 

276.18 ħayvānnı boġazlaylar iken eger de allahü teǾālāge dip bilgülengen nerse yaħşıraķ ve 

ösküçirek bolsa 

276.19 bunı allahü teǾālā bay dip yine de sanemlarġa diyü taǾyįn iteler iken eger de śanemlarġa 

diyü taǾyįn itken nerse 

276.20 yaħşıraķ ve ösküçirek bolsa ol nerseni śanemlarġa ķalduralar iken śanemlarġa 

muĥabbetleri artuķ 

276.21 bolġanlıķı üçün hem śanemlarnı allahġa iħtiyār ķılduķları üçün ( ) cāhiliyyet 

kāfirleri allah 

276.22 üçün ķıldılar ( ) allahü teǾālā yaraŧķan nerseden ( ) iginden ve 

dört ayaķlı 

276.23 ĥayvānlardan ( ) ׂülüş ķıldılar ( ) bes ol kāfirler özleriniñ bāŧıl 

gümānları 

276.24 birlen eytdiler bu ülüşi allah üçündür ( ) ve bu ülüşi bizniñ (allahnıñ) 

şerįklerine (śanemlarġa) 

276.25 diyü ( ) bes allahnıñ şerįklerine dip iǾtiķād ķılġan nerselerine bolġan 

nerse (ülüş) 

276.26 ( ) bes ol nerse allahü teǾālāge irişmes ( ) daħı allah üçün bolġan 
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nerse (ülüş) 

276.27 ( ) bes ol allah üçün bolġan nerse allahnıñ şerįkleri dip iǾtiķād ķılġan 

nerselerine 

276.28 irişür ( ) cāhiliyyet kāfirleriniñ ĥükm ķılġan nerselerini yavız boldı 

( ) daħı 

276.29 oşandaķ igin birlen dört ayaķlı mālını ülüşlevini ziynetlegen kibi 

( ) 

 

I / 277 

 

277.1 müşriklerden köpisine ziynetledi ( ) balalarını öltürüvni ( ) 

müşriklerniñ allahnıñ 

277.2 şerįkleri dip iǾtiķād ķılġan nerseleri balalarnı öltürüvden ķızlarnı esįr boluvdan ve faķįr 

boluvdan 

277.3 ķorķuv üçün öltürüv murād bolsa şerįklerden şeyŧānlar murād bola eger balalarnı 

öltürüvden 

maǾbūdleri 

277.4 üçün balalarnı ķurbān itüp boġazlav murād bolsa şerįklerden śanemler murād bola 

( ) müşriklerden 

277.5 köpisine şerįkleri balalarını öltürüvni ziynetlevi müşriklerni küfr sebebli helāk itüv üçün 

(  

277.6 ) daħı müşrikler üzerine dinlerini ķaŧnaşduruv üçün yaǾnį ǾismāǾįl Ǿaleyhi's-

selām dįni üzerinde 

277.7 bolġan nerseni (balaları ķurbān itüvni) yā ki Ǿamel itüv vācib bolmaġan nerseni 

ķaŧnaşduruv üçün 

277.8 ( ) ve eger allahü teǾālā tilese idi ( ) müşrikler özleri üçün ziynetlengen 

nerseni 

277.9 ķılmaslar idi yā ki şerįkler ziynetlevni ķılmaslar idi ( ) bes ey 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

277.10 müşriklerni hem iftirā ķılġan nerselerini ķoy ( ) daħı müşrik ķāfirler eytdiler 

( ) bular 
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277.11 śanemler üçün bolġan dört ayaķlı ĥayvānlardur ( ) daħı sanemler üçün bolġan 

iginlerdür 

277.12 ( ) ĥarāmlardur bular ( ) bu ĥayvānlar birlen iginlerni 

ŧaǾāmlanmas meger biz 

277.13 tilegen ādemler gine ŧaǾāmlanur yaǾnį sanemler ħidmetçileri daħı irler gine ħatunlarġa 

ŧaǾāmlanuv dürist tügildür 

277.14 ( ) özleriniñ bāŧıl gümānları boyınça şulaydur bu ĥükm ( ) 

daħı bular 

277.15 arķalarına aŧlanuv ve yük ķoyuv ĥarām ķılınġan ĥayvānlardur murādları baĥįreler 

sāǿibeler ĥāmlar ( ) 

277.16 daħı bular şunday dört ayaķlı ĥayvānlardur ( ) bu ĥayvānlar 

üzerine 

277.17 boġazlaġanda allahnıñ ismini źikr ķılmaslar belki śanemler ismini gine źikr ķılurlar 

( ) müşrikler 

277.18 ĥayvānlarını üçke böldiler allahü teǾālāge iftirāǿ ķılġanları ĥālde yaǾnį müşrikler 

ĥayvānlarını üçke 

277.19 böldiler bir kısmı birlen fāǿidelenüv ĥarām meger śanem ħādimlerini hem irlerge gine, 

fāǿidelenüv dürist bir ķısmı 

277.20 şol ol ĥayvānlarġa aŧlanuv ve yük śaluv dürist tügil ve bir ķısmı şol ol ĥayvānlarnı 

boġazlaġanda 

277.21 allah ismi źikr ķılınmayınça śanemler ismi gine źikr ķılınur bu  işlerini iftirāǿ  ķılup 

allahü teǾālāge nisbet 

277.22 birdiler ( ) müşriklerge allahü teǾālā iftirāǿ  ķılġan nerseleri 

sebebli tiz ülüş 

277.23 birür allahü teǾālā şol yavız Ǿādetni ħorlap źikr ķılınġan āyetni indürdi ĥāśıl allahü 

teǾālā ĥelāl 

277.24 ķılınmış ve ĥarām ķılınmış mesǿelelerini źikr itdi ĥelālni ĥarām itüvçi ve ĥarāmnı ĥelāl 

itüvçi kāfirlerni 

277.25 red ķıluv üçün tefsįrāt-ı aĥmediye iyesi eyte bu  bidǾat Ǿādetlerniñ köpisi ĥāżirde bizniñ 

ħalķ arasında 

277.26 bar diyü meŝelā şeyŧānlarġa ve cinlerge neźr eytüv kibi hem baǾżı ādem balalarına neźr 

eytilgen 

277.27 ĥayvāndan aşavnı özine ĥarām itüv kibi daħı allahü teǾālā boġazlanġan ĥayvān 
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ķurśaġındaġı ölgen balanıñ 

277.28 ĥarām boluvı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ĥayvānnı boġazlaġaç ķurśaġından 

çıķġan bala cānlı bolsa 

277.29 boġazlav birlen bi’l-ittifāk helāl eger ölgen bolsa bovılup ölgen ĥayvān ĥükminde 

bolġanlıķı üçün 

 

I / 278 

 

278.1 imām-ı aǾžam ķaşında ĥarām anasını boġazlav balasını boġazlav kibi bolġanlıķı üçün 

imām ebū yūsuf 

278.2 ve imām muhammed ve imām şāfiǾį ķaşlarında ĥelāl eger de aǾżāsı tamām bolup yitken 

bolsa (  

278.3 ) daħı müşrikler eytdiler bu baĥįre ve sā ׂibe ķurśaķlarında bolġan nerse 

(cenįñ) (  

278.4 bizniñ irlerimiz üçün ħāliśdür yaǾnį irlerimizge gine ĥelāldür ( ) ve 

bizniñ ħatunlarımızġa 

278.5 ĥarāmdur ( ) ve eger bu baĥįre ve sāǿibe bolġan ĥayvānlar ķurśaġında 

bolġan nerse (bala) ölgen 

278.6 bolsa ( ) bes ol ölgen balada irler ve ħātunlar ortaķlardur yaǾnį her 

ķayusına 

278.7 aşav ĥelāldür dip ( ) allahü teǾālā müşriklerniñ baĥįre ve sāǿibe bolġan 

ĥayvān ķurśaġında 

278.8 bolġan balanı śıfatlavlarınıñ cezāsı bolġan yavız cezāǿ birlen cezālar ol müşriklerni 

( ) 

278.9 düristlikde ol allah işinde ĥikmet iyesidür öziniñ ħalķını bilgüçidür ( ) 

taĥķįķ şunday 

278.10 ādemler özleri üçün żarar itdi ( ) żaǾįf Ǿaķıllı bolġanları ĥālde 

balalarını 

278.11 öltürdiler ( ) bilüvden başķa yaǾnį Ǿarap nādānları faķįrlikden ve esįr boluvdan 

ķorķup ķızlarını 
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278.12 tiri ĥālinçe yirge kömer boldılar ( ) daħı allahü teǾālā özlerine ĥelāl 

itüp 

278.13 rızķlandurġan nerseni ĥarām ķıldılar yaǾnį baĥįre ve sā ׂibelerni ( ) allahü 

teǾālā üzerine iftirāǿ 

278.14 ķılġanları ĥālde ( ) daħı taĥķįķ müşrikler bu işleri sebebli azdılar 

( ) daħı ĥaķķ 

278.15 yolġa könilmes bolmadılar bu āyetden ĥayvānlar içinden ölük ĥālde çıķġan balanıñ 

boluvı biline çünki  

278.16 allahü teǾālā tirik bolġan balanıñ (ceninniñ) irler birlen ħatunlar arasında bir ĥükmde 

bolup ölük bolġan 

278.17 balanıñ ikinçi ĥükmde boluvı ĥaķında bolġan müşriklerniñ ĥükmine rāżī bolmadı allahü 

teǾālānıñ bu  ĥükmge 

278.18 rāżī bolmavı üç nerseni iĥtimāl tuta birisi şol allahü teǾālānıñ bu ĥükmge rāżī bolmavı 

tirik cenįnniñ 

278.19 irlerge ĥarām bolmayınça ħatunlarġa ġına ĥarām boluvı hem ölük cenįnniñ irlerge de 

ħatunlarġa da ĥelāl 

278.20 boluvı üçün mi yā ki tiriķ cenįnniñ irlerge ĥelāl bolup ħatunlarġa ĥarām boluvı üçün 

gine mi 

278.21 yā ki ölük cenįnniñ irlerge de ħatunlarġa da ĥelāl boluvı üçün gine mi elbette üçünçi 

sebeb üçün tügil 

278.22 çünki  üçünçisi birlen eytüvçi de yoķ eger allahü teǾālānıñ rāżī bolmavı üçünçi sebeb 

üçün bolsa müşriklerniñ 

278.23 tirik çıķġan cenįnniñ irlerge ĥelāl ve ħatunlarġa ĥarām dip ĥükmleri körkem iş bolsa 

kirek barı allahü teǾālānıñ  

278.24 rāżī bolmavı irler birlen ħatunlarnı ölük cenįnde ortaķ ķılġanlıķları üçün gine bolsa 

kirek 

278.25 bes allahü teǾālānıñ bu ĥükmge rāżī bolmavı evvelgi sebeb birlen ikinçi sebeb üçün bola 

imām şāfiǾį 

278.26 ikinçi sebebke meyl itdi şunıñ üçün de boġazlanġan ĥayvān ķurśaġından çıķġan cenįn 

muŧlaķ ĥelāl 

278.27 didi kirek ölük bolsun ve kirek tirik bolsun çünki  allahü teǾālā ölük çıķġan cenįnde gine 

ir birlen 

278.28 ħatunnı orŧaķ ķılġanlıķları üçün müşriklerge rāżī bolmadı didi imām-ı aǾžam evvelgi 

sebebke 

278.29 meyl itdi şunıñ üçün boġazlanġan ĥayvān ķurśaġından tirik çıķġan cenįn ĥelāl ve ölük 
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çıķġan cenįn 

 

I / 279 

 

279.1 ĥarām didi çünki  allahü teǾālā tirik cenįnni irlerge ħāś itüp de ve ölük cenįnni irler 

birlen ħatunlar 

279.2 arasında orŧaķ itkenlikleri üçün müşriklerge rāżī bolmadı ( ) ve ol allahü teǾālā 

şunday 

279.3 allahdur ( ) yirden köterilmiş bolġan baķçalarnı yaratdı 

( ) daħı 

279.4 yirden köterilmiş bolmaġan baķçalarnı yaratdı ( ) daħı ħurmānı ve 

iginlerni 

279.5 yaratdı ( ) aşalmış nerselerni tösde temde isde miķdārda türli bolġan ĥālde 

(  

279.6 ) daħı zeytünni hem anarnı yarattı ( ) zeytün birlen 

rummāndan her birisi 

279.7 tösde oħşaġanları ĥālde ve temde oħşamaġanları ĥālde yaratdı yā ki zeytün birlen 

rummāndan 

279.8 baǾżı ferdleri tösde ve temde oħşap baǾżısı oħşamaġan ĥālde ( ) bu 

źikr 

279.9 ķılınġan nerselerden her birisiniñ yimişini aşaġız her ķayçan yimiş birse 

( ) daħı 

279.10 bulardan her birisiniñ ĥaķķın biriñiz bularden her birisini kisken künde ( ) daħı 

isrāf ķılmañız 

279.11 yaǾnį bir de ķaldurmayınça bütünley birmeñiz ( ) düristlikde allahü 

teǾālā isrāf ķıluvçılarnı 

279.12 dost körmes bu āyet delālet ķıladur iginlerniñ ve yimişlerniñ zekātını birüvniñ vācib 

boluvına 

279.13 çünki  emr-i vücūb üçün imām-ı aǾžam ķaşında oŧun ķamış ve peçenden başķa her bir 

yirden çıķġan 

279.14 nerseden zekāt vācib likin yaġmur śuvı birlen össe ondan bir “Ǿöşr” vācib eger bende 
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279.15 özi śuġarup ösdürse ondan birniñ yarŧısı yaǾnį yigirmiden bir “ ” vācib kāfirler 

279.16 özleriniñ bāŧıl gümānlarına iyerüp hiç bir delįlsiz bir mertebe allahü teǾālā bizge dört 

ayaķlı 

279.17 ĥayvānlarnıñ irkeklerini ĥarām ķıldı ve bir mertebe boġazlanġan ĥayvānlar içlerinden 

çıķġan balalarnı 

279.18 ĥarām ķıldı diyü iǾtiķād ķılġanları zamānda allahü teǾālā bu bozuķ iǾtiķādlarını red 

ķılup źikr ķılınaçaķ 

279.19 āyetlerni indürdi ( ) daħı allahü teǾālā dört ayaķlı ĥayvānlardan 

yük ŧaşıy 

279.20 ŧurġanlarnı daħı yünleri tükleri ķılları birlen palaś yaśap astķa töşelmiş bola ŧurġanlarnı 

279.21 yaratdı ( ) allahü teǾālā sizge rızķlandurġan nerselerden aşañız yaǾnį 

dört ayaķlı 

279.22 ĥayvānlarnıñ ĥelāl bolġanlarından ( ) daħı öz ķaşıñızdan ĥelālni 

ĥarām ķıluvda 

279.23 ve ĥarāmnı ĥelāl ķıluvda şeyŧān vesveselerine iyermeñiz ( ) düristlikde ol 

şeyŧān sizge (  

279.24 ) žāhir düşmāndur ( ) sigiz śınıfnı yaratdı ( ) śārıķdan 

iki 

279.25 śınıfnı yaratdı yaǾnį teke (kebş) śavlıķ (naǾce) ni ( ) daħı kiçeden iki 

279.26 śınıfnı yaratdı yaǾnį teke (tiyese) birlen śavlıķ (Ǿunz) nı ( ) 

eyt 

279.27 sin ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām müşriklerge allahü teǾālā śārıķ birlen kiceden iki 

irkekni mi ĥarām yā ki iki 

279.28 orġaçını mı ĥarām ķıldı ( ) yeise śārıķ birlen kiceden iki 

orġaçılarnı bala 

279.29 ķapçıklarınıñ içine alġan nersesinin (cenįnni) ĥarām ķıldı mı yaǾnį içlerindegi balalarını 

ĥarām ķıldı mı 

 

I / 280 
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280.1 ( ) allahü teǾālānıñ ĥarām ķılınġanlıķına delālet ķıla turġan bilgüli nerse 

birlen ħaber biriñiz miñe (  

280.2 ) eger siz allahü teǾālānıñ ĥarām ķıluvını daǾvā da rast sözlilerden bolsañız 

(  

280.3 ) daħı teveden iki śınıfnı yaǾnį irkek birlen orġaçını yaratdı ( ) daħı 

śıġırdan 

280.4 iki śınıfnı yaratdı yaǾnį ögiz birlen śavlıķnı ( ) eyt sin ey 

muĥammed 

280.5 Ǿaleyhi's-selām kāfirlerge allahü teǾālā teve birlen sıġırdan iki irkekni ĥarām ķıldı mı yā 

ki iki orġaçını 

280.6 ĥarām ķıldı mı ( ) yeise teve birlen śıġırdan iki orġaçınıñ 

bala ķapçıķları 

280.7 içine alġan nerseni “ceniñni” ĥarām ķıldı mı diyü yaǾnį allahü teǾālā bu dört cinsden hiç 

bir śınıfnı 

280.8 ĥarām ķılmadı bes ey müselmānlar bu dört cinsniñ sigiz śınıfnı da aşañız hem cenįnlerni 

de aşañız 

280.9 (eger de tiri bolup çıķsalar) ( ) yeise siz ey müşrikler ĥāżirler boldıñız mı 

(  

280.10 ) allahü teǾālā bu nerselerniñ ĥarām boluvı birlen buyurġan vaķtde 

elbette ĥāżir bolġanıñız 

280.11 yoķ peyġamberge įmān kitürgeniñiz yoķ bes sizge munı bilüv mümkin tügil ( ) 

bes kimdür žālimrek 

280.12 ( ) allahü teǾālā üzerine yalġannı iftirā ķılġan kişiden 

( ) 

280.13 Ǿilmden başķa ādemlerni azdurur üçün iftirā ķılġan kişiden yaǾnį bu kişiden žālimrek 

hiç kim yoķdur 

280.14 ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) žulm ķıluvçı ķavmni ĥaķlıķġa 

köndürmes allahü  

280.15 teǾālā bu āyetni ĥelāl ķılup ħarāmnı ĥarām ķıluv ĥaķında indürdi bu āyetniñ žāhiri 
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boġazlaġan ĥayvānlar 

280.16 içinden çıķġan balanıñ “cenįnniñ” muŧlaķ kirek tirik bolsun ve kirek ölük bolsun ĥelāl 

boluvına 

280.17 delālet ķıla yaǾnį imām ebū yūsuf ve imām muĥammed ve imām şāfiǾįniñ maķśūdlarını 

bire daħı bu  āyet aŧ ķaçır  

280.18 işek itiniñ ĥarām boluvına delālet ķıla çünki  allahü teǾālā dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ ĥelāl 

boluvında 

280.19 yalġız dört cinsden sigiz śınıfnı iħtiyār ķıldı bes bu dört cinsniñ sigiz śınıfından 

başķasınıñ 

280.20 ĥarām boluvı çıġa çünki  bu ĥelāl likin beyān ornı beyān ornıñda beyānnıñ yoķlıġı 

yoķlıķġa delįl 

280.21 dimişler “ ” bizniñ munda kelām üyde tura turġan ehli 

ĥayvānlarda 

280.22 bolduķdan vahşį bolġan dört ayaķlı ĥayvānlar birlen baĥŝ kilmey ammā śu śıġırı 

Ǿarapda bolmaduķından 

280.23 źikr ķılmaġan śu śıġırını baķarge kiritüv mümkin tügil çünki  kiceniñ śarıķġa başķalıġı 

kibi bular da 

280.24 başķa allahü teǾālā özi ķaşında ĥarām bolġan nerseni beyān itip źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi (  

280.25 ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām eyt sin kāfirlerge miñe vaĥy ķılınġan 

nersede (ķurānda) 

280.26 tapmaymun ( ) ŧaǾāmlanuvçı üzerine ĥarām bolġan ŧaǾāmnı ( ) 

ŧaǾāmlanuvçı ol ŧaǾāmnı 

280.27 ŧaǾāmlanadur idi ( ) meger harām bolġan ŧaǾāmnı tapamun ( ) ol 

ŧaǾāmnıñ ölekse iti 

280.28 boluvı vaķtinde ( ) yeise tügilmiş ķan boluvı vaķtinde yaǾnį boġaz ķanı 

boluvı ĥaķında 

280.29 ( ) yeise doñġız iti boluvı vaķtinde ( ) bes düristlikde doñġız 

necsdür bes 

 

I / 281 
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281.1 bu  āyet delālet ķıladur doñġıznıñ Ǿayn-ı necs boluvına ( ) yeise ol ŧaǾām yaǾnį 

boġazlanmış bolġan 

281.2 hayvān yavuz nerse boluvı vaķtinde ( ) ol ĥayvānnı boġazlaġanda allahdan 

başķa üçün tavış 

281.3 köterilmiş boluvı yaǾnį allahnıñ isminden başķa nerseniñ ismini źikr ķılınup 

boġazlanġan ĥayvān boluvı 

281.4 vaķtinde yaǾnį ölekse, boġaz ķanı, doñġız iti, allah isminden başķa nerse ismi źikr 

ķılınup boġazlanġan 

281.5 ĥayvān bular hemmesi ĥarām bu  āyetniñ žāhiri ĥarām bolġan nerselerniñ bu dört nerse 

gine boluvını tiley 

281.6 ve hālāniki bu  dörtden başķa ķurān birlen senet birlen ķıyās birlen ŝābit bolġan 

ĥarāmlar bik köp şunıñ 

281.7 üçün ĥarāmlıķnı bu dörtge ĥaśr kāfirler helāl bolġan sikiz nerseni nefs arzuları boyınça 

ġına ĥarām 

281.8 ķılġanlıķları üçün bu sikiz nersege iżāfe birlen bolur yā ki şol vaķtde vaĥy ķılınġan 

nerseden gine iħbār 

281.9 bular ol vaķtde resūl allahġa şol dört nerseniñ gine ĥarāmlıġı vaĥy ķılınġan bolur ammā 

başķa nerselerniñ 

281.10 ĥarāmlıġı śoñra vaĥy ķılınġan bolur ( ) bes bir kişi bu 

ĥarāmlardan birisini 

281.11 aşarġa muźŧarr bolsa yaǾnį żarūret ündese özi kibi muźŧarrġa žulm ķılmaġan hem 

żarūret ķadrinden 

281.12 ötmegen ĥālde ( ) bes düristlikde siniñ rabbiñ bu kişini yarlıķaġuçı 

hem ruħśat 

281.13 birüvinde raĥmet ķılġuçıdur ( ) daħı şunday ādemler üzerine ( ) ol 

ādemler yehūd boldılar 

281.14 ( ) her bir tırnaķ ve ŧuyaķ yaǾnį barmaķ iyesini ĥarām ķılduķ teve 

yırŧķıç ĥayvānlar hem 

281.15 yırŧķıç ķuşlar kibi ( ) daħı śıġır birlen koydan ( ) yehūdler 

üzerine ĥarām 

281.16 ķılduķ ( ) śıġır birlen śarıķnıñ iç ve böyüri  maylarnı ( ) meger ĥarām ķılmaduķ 

( ) şol maynı 
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281.17 ( ) ol maynı śıġır birlen śārıķnıñ arķaları yükledi yaǾnį arķadaġı itleri 

üstinde 

281.18 bolġan maynı ( ) yeise içekleri yükledi yaǾnį içek maylarını ĥarām ķılmaduķ 

( ) yeise şol 

281.19 maynı ĥarām ķılmaduķ ( ) ol may söyek birlen ķaŧışdı ( ) bularnı ĥarām 

itüv (  

281.20 ) yehūdlerni žulmleri sebebli cezāladuķ ( ) daħı düristlikde biz 

ħaberimizde ve vaǾįdimizde 

281.21 rastlardanmız allahü teǾālā evvel bu āyetde yehūdlerge ĥarām ķılġan nersesi birlen 

ħaber birdi munıñ śoñında 

281.22 biz yehūdlerni žulmleri sebebli bu nerselerni harām ķıluv birlen cezāladuķ didi mundan 

bilindi ki yehūdlerge 

281.23 ĥarām bolġan nerse bizge ĥelāl ikençilik çünki  allahü teǾālā bizden burun bolġan 

peyġamberniñ şerįǾatni ķıśśa 

281.24 ķıldı şāriǾ bizden burun bolġan şerįǾatni ķıśśa ķılġan da ol şerįǾat bizge lāzım bola eger 

şāriǾden 

281.25 inkār mevcūd bolmasa bu orunda inkār mevcūd boldı çünki  bularnı ĥarām itüv birlen 

cezāladuķ didi 

281.26 bes yehūdlerge ĥarām bolġan nerseler bizge şübhesiz ĥelāl bola ( ) bes eger 

yehūdler ey muĥammed 

281.27 sini yalġanġa tutsalar ( ) bes yehūdlerge eyt sin sizniñ rabbiñiz 

kiñ bolġan 

281.28 raĥmet iyesidür sizge mühlet birür likin mühlet birüvine aldanmañız hiçbir cezā birmey 

ķaldurmas 

 

I / 282 

 

282.1 ( ) daħı allahü teǾālānıñ Ǿaźābı kilgeç kiri ķaytarılmas ( ) 

peyġamberlerni 

282.2 yalġanġa tutķan yavız ķavmden ( ) tizden müşrik bolġan ādemler 

eytürler ( ) 
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282.3 eger allah şirkni tilemese idi ( ) biz allahġa Ǿibādetde şerįk ķılmas idük 

( ) 

282.4 daħı atalarımız da şerįk ķılmas idi ( ) daħı hiçbir ĥelāl bolġan nerseden 

ĥarām 

282.5 ķılmas idük ( ) ey muĥammed bu müşrikler sini yalġanġa 

tutķan kibi bulardan 

282.6 burun bolġanları da peyġamberlerni yalġanġa tutdılar ( ) bizniñ 

Ǿaźābımıznı ŧatuġanlarına 

282.7 ķadar ( ) eyt sin ey muĥammed eyā sizniñ ķaşıñızda işiñizge 

allahü teǾālānıñ rāżı 

282.8 boluvını bilüvden bar mı ( ) bes ol Ǿilmni bizge çıġarursız yaǾnį žāhir ķılursız 

(  

282.9 ) iyermeysiz siz meger gümānġa iyeresiz ( ) daħı tügilsiz 

meger allahġa 

282.10 yalġanlarsız ( ) ey muĥammed eyt sin müşriklerge eger sizniñ 

delįliñiz bolmasa allahü 

282.11 teǾālā üçün tamām bolġan delįl bardur ( ) bes eger allahü teǾālā 

tilese idi 

282.12 hemmeñizni ĥaķlıķġa köndürir idi ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

müşriklerge (  

282.13 şunday şāhidleriñizni ĥāżir ķılıñız ( ) ol şāhidleriñiz güvāhlıķ birürler 

( ) 

282.14 düristlikde allahü teǾālā oşbunı yaǾnį siz ĥarām kılġan nerselerni ĥarām ķıldı diyü 

( ) bes 

282.15 eger şāhidler allahü teǾālā biz harām ķılġan nerseni ĥarām ķıldı diyü güvāhlıķ birseler 

(  
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282.16 ) bes ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) sin ol şāhidler birle birge şehādet birme 

yaǾnį ol şāhidler 

282.17 yalġançılar alarnı şehādetlerinde taśdįķ ķılma ( ) daħı ey 

muĥammed bizniñ 

282.18 āyetlerimizni yalġanġa tutķan ādemlerniñ bāŧıl arzularına iyerme 

( ) daħı āħiret 

282.19 künine įmān kitürmegen ādemlerniñ (müşriklerniñ) bāŧıl arzularına iyerme 

( ) ve ol 

282.20 āħiret künine įmān kitürmegen ādemler rablerine şerįk …….1 ķılurlar ( ) eyt sin 

ey muĥammed 

282.21 müşriklerge kiliñiz ( ) rabbiñiz sizge ĥarām ķılġan nerseni 

oķurmun (  

282.22 ) allahü teǾālāge şerįk sizniñ üzeriñizge ĥarām ķılġan nerseler şol allahü 

teǾālāge şerįk ķılmazsızlıķ yaǾnį 

282.23 allahü teǾālāge şerįk iŝbāt ķılmañız ( ) hiç nerseni ( ) daħı ata ve 

anaġa izgülik 

282.24 ķıluvıñız yaǾnį izgülik ķılmav ĥarām ( ) daħı faķįrlikden 

ķorķuvdan 

282.25 balalarıñıznı öltürmeñiz ( ) biz sizni de balalarnı da rızķlandururmız 

(  

282.26 ) daħı uluġ günāhlarġa yaķın bolmaġız yaǾnį zinā ve livāŧa kibi uluġ 

günāhlarnı ķılmañız 

282.27 ( ) uluġ günāhlardan žāhir bolġanına da yaķın bolmañız ( ) daħı uluġ 

günāhlarnıñ 

282.28 yaşrin bolġanına da yaķın bolmañız ( ) daħı şunday nefsni (ādemni) 

öltürmeñiz 

1 Bu bölüm metnin aslında silik çıkmıştır. 
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I / 283 

 

283.1 ( ) ol nefsni öltürüvni allahü teǾālā ķıldı ( ) meger ĥaķķ birlen öltüriñiz 

ķıśāś 

283.2 üçün irtidād üçün recm üçün öltirüv kibi ( ) bu sizniñ źikr ķılınmış nerseleriñiz 

( ) 

283.3 bu nerseler birlen allahü teǾālā sizge buyurur ( ) Ǿaklıñız birlen toġrılıķnı 

tapuvıñız üçün 

283.4 ( ) daħı yetįmniñ mālına yaķın bolmañız yaǾnį aşamañız 

( ) meger 

283.5 körkem bolġan ħaślet birlen gine yaķın bolıñız yaǾnį śaklañız ve artdururġa ŧırışıñız 

( ) 

283.6 yetįm Ǿaklınıñ ķuvvetine (belāġatke) irişkenine ķadar ( ) daħı 

śavt birlen 

283.7 ve aġırlıķ birlen ölçevde Ǿadillik ve tiygüzlik birlen kāmil ķılıñız yaǾnį kimitüp 

ölçemeñiz ( ) 

283.8 hiçbir nefsi (ādemni) küçlemebiz ( ) meger taktay ķadar gine küçlerbiz 

( ) 

283.9 ve her ķayçan ĥükmde yā ki başķa işde söz eytseñiz toġrılıķ birlen eytiñiz 

( ) egerçe 

283.10 fāǿidesine yā ki żararına söz eytilmiş kişi öziñizge yaķınlıķ iyesi kişi bolsa da 

( ) daħı 

283.11 allahnıñ Ǿahdine vefā ķılıñız yaǾnį allahü teǾālānıñ toġrılıķġa lāzım bolıñız ve şerįǾat 

ĥükmlerini öteñiz! dip 

283.12 sizge Ǿahd ķılġan nersesine ( ) sizniñ ötkendegi nerseñiz ol nerse birlen 

sizge allahü teǾālā 

283.13 buyurur ( ) sizniñ vaǾažlenmekligiñiz ve eŝerlenmekligiñiz üçün allahü 

teǾālā yitmiş üç fırķadan 
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283.14 birisiniñ cehennemden ķutuluvçı (fırķa-i nāciye) bolup yitmiş ikisi helāk boluvçı (fırķa-i 

hālike) boluvı 

283.15 ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı düristlikde bu  allahnıñ 

birligini iŝbāt 

283.16 hem resūl allahnıñ peyġamberligini iŝbāt hem şerįǾatlerni beyān minim yolumdur 

( ) toġrı bolġan ĥālde 

283.17 ol yol ( ) bes ol yolġa iyeriñiz ( ) daħı başķa bāŧıl ve bidǾat bolġan 

yollarġa 

283.18 iyermeñiz ( ) bes başķa yollarġa iyerüv sizni allahnıñ yolından 

(dįninden) ayurur 

283.19 ( ) bu sizniñ allahnıñ yolına (dįnine) iyeriñiz ol iyerüv birlen allah 

(teǾālā) sizge buyuradur 

283.20 ( ) başķa bāŧıl ve bidǾat bolġan yollardan śaklanuvıñız üçün * bu āyetniñ 

žāhirinde 

283.21 ķaraġanda yitmiş üç fırķanı iŝbātke delālet bolmasa da likin medārıñ iyesi eytedür resūl 

allah bir vaķtde 

283.22 bir toġrı śızuķ śızdı ve eytdi bu toġrı va ĥaķlıķ yolı bu yolġa iyeriñiz diyü munıñ 

śoñında oñdan 

283.23 ve soldan altışar kekri śızuķ śızdı ve eytdi bular türli yollar ve her birisinde şeyŧān bar 

283.24 özi bolġan yolġa ħalķını ütdidür bu yollardan śaķlanıñız didi hem meźkūr āyetni oķudı 

283.25 munıñ śoñında on iki yoldan her birisi altı yol bolup evrile de (niçük evrile turġandur?) 

cemǾį 

283.26 yitmiş iki yol bola bes resūl allahnıñ bu śızuķlarnı śızġanda bu āyetni oķuvından toġrı 

bir yoldan 

283.27 hem bāŧıl türli yollardan ümmetinde bolġan yitmiş üç fırķa boluvġa delālet ķıla yitmiş 

ikisi helāk bolġan 

283.28 fırķa bolup birisi cehennemden ķutuluvçı bolġan fırķa bola niteki resūl allah 

“  

283.29 ” digen yaǾnį ümmetim yitmiş üç türli cemāǾatge böline 

birisi cehennemden 

 

I / 284 
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284.1 ķutuluvçı ve ķalġanları helāk boluvçı (fırķa-i nāciye) hem ehli'l-senet-i ve'l-cemāǾat 

diyü resūl ekrem hem aśĥāb-ı kirām 

284.2 iǾtiķādında bolġan ādemlerge eytürler (likin resūl ekrem ve aśĥāb-ı kirām iǾtiķādını 

bilüv üçün Ǿilm-i kelām 

284.3 birlen ve safsata sözler birlen ķaŧnaşmaġan śāf iǾtiķād kitābnı oķurġa kirek damla 

şehābeddįn el-ķazāni 

284.4 el-mercānįniñ ĥikmet-i bāliġası yā ki ķorśavı ebū el-naśrnıñ iǾtikād kitābı yā ki           

ĥāmįdiye kibilerni)  

284.5 ibn-i Ǿabbās (rađiallahü Ǿanhümā) eyte ehli's-senet-i ve'l-semāǾatke ĥāś bolġan iǾtiķādlar 

köp likin ehli's-senet 

284.6 ve'l-cemāǾatden bolmak üçün şarŧ bolġanı on nerse gine diyü birisi “ ” 

yaǾnį ebū bekr el-śıdduķ ile 

284.7 ĥażret-i Ǿömer de (rađiallahü Ǿanhümā) fażįlet bar dimek (başķa śaĥābelerġa ķaraġanda 

artuķ maǾnāsında 

284.8 bolmasa kirek anasını allahü teǾālā özi bilür) 2 “ ” resūl ekremniñ iki kiyevini 

yaǾnį 

284.9 ĥāżret-i Ǿoŝmān birlen ĥażret-i Ǿalįni uluġlamaķ (sökmesizlik) 3 “ ” iki 

ķıbleni 

284.10 yaǾnį ķaǾbetu'l-lah birlen beytü'l-muķaddesni uluġlamaķ 4 “ ” iki 

cenāze üzerine 

284.11 yaǾnį žāhir şeriǾada izgi kişi birlen zāhir şeriǾade yavız kişiniñ cenāzeleri üzerine namāz 

oķumaķlıķ 

284.12 5 “ ” daħı iki imāmġa yaǾnį izgü imām arŧına da ve yavız imām 

arŧına da  

284.13 oyup namāz oķumaķlıķ 6 “  ” iki çitük üzerine seferde hem ĥażirde mesĥ 

ķılmaķlıķ 

284.14 7 “ ” iki taķdir birlen yaǾnį izgülik ve yavızlıķ taķrįrleriniñ allahü 

teǾālādan 

284.15 boluvı birlen eytmeklik 8 “ ” iki türli güvāhlıķdan yaǾnį bilgüli 

ādemge 

284.16 ucmaħlıķ yā ki tamuġlıķ diyü güvāhlıķ birüvden ŧıyılmaķ (resūl allah dünyāda ucmaħlı 

boluv birlen 
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284.17 süyünç birgen ādemlerden başķa ĥaķında) 9 “ ” iki pādişāh 

üzerine yaǾnį 

284.18 Ǿādil pādişāh üzerine de žālim pādişāh üzerine de ķarşı soġışķa çıġuvnı ķoymaķlıķ 

(dįnge noķśanlıķ 

284.19 ķılmaġanda) 10 “ ” iki farżnı yaǾnį namāz birlen zekātnı ötemeklik 

ehli's-senet 

284.20 ve'l-cemāǾatge başķa bolġan fırkalarnıñ aśılları yidi (1 muǾtezele) bular özleri yigirmi 

şuǾbe (2 şįǾa) 

284.21 bular özleri yigirmi iki şuǾbe (3 ħavāric ) bular özleri yigirmi şuǾbe (4 mürciǿe) bular 

biş şuǾbe 

284.22 (5 necāriye) bular üç şuǾbe (6 cebriye) bular bir şuǾbe (7 müşebbehe) bular bir şuǾbe 

( ) 

284.23 munıñ śoñında mūsā Ǿaleyhi's-selāmġa kitāb (tevrāt) birdük ( ) 

niǾmetimni tamām 

284.24 ķıluv üçün ol kitāb birlen Ǿamel ķıluvnı körkem ķılġan kişi üzerine yaǾnį mūsā 

Ǿaleyhi's-selāmge (  

284.25 ) daħı her bir dįnde kirekli nerseni ayurup beyān ķıluv üçün ( ) 

daħı ĥaķlıķġa 

284.26 köndürüvçi bolsun üçün hem raĥmet üçün ( ) isrāׂįl balaları 

rablerine 

284.27 yoluķuvġa įmān kitürsünler üçün (yaǾnį ĥaşrge) ( ) ve bu ķurān şunday 

kitābdur 

284.28 ( ) indürdük biz bu kitābnı ( ) fāǿidesi köpdür ( ) bes ķurānġa 

iyeriñiz yaǾnį ķurān 

284.29 eytkençe Ǿamel idiñiz ( ) daħı ķurānġa ħilāflıķ ķıluvdan śaklanıñız 

( ) raĥmet ķılınmış 

 

I / 285 
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285.1 boluvıñız üçün ( ) sizge ķurānnı indürdük sizniñ eytüviñiz mekrūh bolġanlıġı 

üçün ( ) 

285.2 budur başķa tügildür kitāb indürildi ( ) bizden burun bolġan iki 

285.3 cemāǾatke gine yaǾnį yehūd birlen naśārāġa ġına diyü islām zamānında meşhūr bolġan 

kitāb tevrāt birlen incįl gine 

285.4 bolġanlıġı üçün allahü teǾālā ĥaśr birlen eytdi ( ) düristlikde 

biz ol 

285.5 iki cemāǾatniñ kitāblarını oķuvdan ġāfiller bolduķ oķumaduķ diyü ( ) yeise 

sizge ķurān indürdük 

285.6 sizniñ eytüviñiz mekrūh bolġanlıġı üçün ( ) eger düristlikde biz 

( ) eger bizniñ 

285.7 üzerimizge kitāb indürülse idi ( ) elbette biz yehūd birle naśārālardan 

ĥaķlıķġa könülüvçirek 

285.8 bolur idük diyü ( ) bes taĥkįķ sizge “müselmānlarġa” rabbiñizden 

žāhir delįl 

285.9 kildi ( ) daħı ĥaķlıķġa köndürüvçi hem raĥmet kildi ( ) bes şol 

285.10 kişiden kimdür žālimrek ( ) ol kişi allahü teǾālānıñ āyetlerini yalġanġa 

ŧutdı (  

285.11 ) daħı allahü teǾālānıñ āyetlerinden yüz döndürdi bes özi de azdı kişini de azdurdı 

(  

285.12 ) bes şunday ādemlerge cezā birürmiz alar yüz döndürürler ( ) bizniñ 

āyetlerimizden ( ) 

285.13 Ǿaźābnıñ yavızı birlen cezā birürmiz ( ) āyetlerden yüz döndürüvleri 

sebebli ķıyāmet Ǿalāmetlerini 

285.14 beyān mesǿelesinde allahü teǾālā źikr ķılınaçak āyetni indürdi ( ) mekke 

ehli kütmesler (  
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285.15 ) meger Ǿaźāb ferişteleri kilüvni yā ki cānlarını alur üçün özlerine ölüm 

285.16 ferişteleriniñ kilüvini küterler ( ) yā ki rabbiñniñ Ǿaźābınıñ yā ki ķıyāmetniñ 

kilüvini 

285.17 küterler ( ) yā ki rabbiñniñ Ǿalāmetleriniñ baǾżısınıñ kilüvini 

küterler yaǾnį 

285.18 ķıyāmet Ǿalāmetleriniñ kāfirler įmān kitürüv ĥaķında bu nerselerni kütmeseler de likin 

bu  nerselerni (Ǿalāmetlerni 

285.19 ve Ǿaźāblarnı) körgen vaķtde įmān kitürüvge mużŧarr bolaçaķlar şunıñ üçün kāfirlerni 

kitüvçiler menziline 

285.20 indürildi ( ) rabbiñniñ Ǿalāmetleriniñ baǾżısı kilgen künde 

(  

285.21 ) hiçbir nefske įmānı fāǿide birmes ( ) eger ol nefs bu 

Ǿalāmetler 

285.22 kilmesden burun įmān kitürgen bolmasa ( ) yā ki įmānında 

izgülikni yaǾnį 

285.23 ihlāśını yā ki tevbeni kesb itken bolmasa ( ) ey muĥammed eyt 

sin mekke 

285.24 ehline bu Ǿalāmetlerni kütüviñizni biz de sizniñ ile birlikde küteçeklerimiz diyü * bu 

āyetde ķıyāmet yaķın 

285.25 bolduķda žāhir bola turġan Ǿalāmetler barlıķġa delālet bar ķıyāmetniñ kiçük Ǿalāmetleri 

ve uluġ Ǿalāmetleri bar 

285.26 digenler uluġ Ǿalāmetleri “Ǿalāmet-i kebirį ” ol Ǿalāmetler ħażret-i ĥaźįfe birlen Ǿāźib 

oġlı berāǿ eyte bir 

285.27 vaķtde biz ķıyāmetni söyleşüp turadur idük resūl allah kilüp çıķdı da nerse söyleşesiz 

didi biz ķıyāmet 

285.28 ķayçan bolur iken diyüp söyleşüp oturamız didük resūl allah ķıyāmet bolmas aldından 

on türli Ǿalāmet 

285.29 bolmayınça didi şol Ǿalāmetlerni źikr itdi 1 duħān, 2 dabbetü'l-arż, 3 maşrıķda ħasef , 4 

maġribde ħasef 

 

I / 286 

 



 724 

286.1 5 eizyetü’l-Ǿarabda ħasef, 6 deccāl çıġuv, 7 ŧulūǾ-ı şems mine’l-maġrib , 8 yeׂcǖc ve 

meׂcüc, 9 nuzūl-i Ǿįsā, 10 yemįnden 

286.2 çıġup ħalķnı maĥşerge süre ŧurġan oŧ * bular iǾtiķād kitāblarında beyān ķılına turġan 

nerse bolduķları üçün 

286.3 beyān itmedük oşandaķ iǾtiķād kitāblarında da bularnıñ taǾrįf hem beyānları türlilikden 

ķayu meźhebniñ sözi 

286.4 rast ikeninde bilüv çitindür meŝelā yeǿcǖc meǿcǖcni baǾżılar bizniñ kibi ħulķ dimişler 

duħānnı da baǾżılar zor açlıķ 

286.5 sebebli bolġan köz aldları üötün kibi ķaranġulanuvdan Ǿibāret dimişler. başķalar da hem 

başķa teǿvįl itmişler. 

286.6 ( ) düristlikde şunday ādemler dįnlerini ayurdılar yaǾnį dįn 

ķāǿideleriniñ baǾżısına 

286.7 įmān kitirdiler baǾżısına įmān kitürmediler ( ) daħı türli fırķa boldılar şunıñ 

üçün de resūl allah 

286.8 yehūdler yitmiş bir fırķage ayrıldılar  küllisi hāviyede meger birisi gine hāviyede tügil 

naśārālar yitmiş iki fırķage 

286.9 ayrıldılar küllisi hāviyede meger birisi gine hāviyede tügil minim ümmetim yitmiş üç 

fırķage bölindi küllisi ĥaviyede 

286.10 meger birisi gine hāviyede tügil dip eytdi (beyđāvį) ( ) ey muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām sin dįnlerini 

286.11 ayurup türli fırķaġa bölingen ādemlerden hiç nersede tügilsüñ yaǾnį alarnıñ ayrıluvından 

sin sūǿāl ķılınmaysuñ 

286.12 ( ) başka tügil barı alarnıñ işleri allahġa tapşırılmışdur ( ) munıñ 

śoñında ħaber 

286.13 birür (allahü teǾālā) alarġa ( ) alarnıñ ķılġan işleri birlen ( ) bir 

kişi izgü 

286.14 işni kitürse yaǾnį izgülik ķılsa ( ) bes ol kişige izgüligi ķadar on ülüş 

izgülik 

286.15 bolur ( ) ve bir kişi yavızlıķnı kitürse ( ) bes bu kişige 

yavızlıķı berāberinde 

286.16 ülüş birilmiş bolmas meger yavızlıġı ķadar gine ülüş birilür ( ) ve ādemler 

ŝevāblarını kimitüv birlen 
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286.17 ve Ǿaźāblarını artduruv birlen žulm ķılınmış bolmaslar ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-

selām) ķavmiñdan bolġan müşriklerge 

286.18 eyt ( ) düristlikde mini rabbim köndürdi ( ) toġrı bolġan 

( ) 

286.19 toġrı bolġan dįnge ( ) ibrāhįm (Ǿaleyhi's-selām) milletine ( ) ol ibrāhįm 

bāŧıl dįndan ĥaķķ dįnge 

286.20 avışķanı ĥālde ( ) daħı ol ibrāhįm allahġa şerįk ķatuvçılardan bolmadı 

( ) 

286.21 eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) düristlikde minim namāzım ( ) daħı 

minim Ǿibādetlerim ( ) daħı 

286.22 minim tirikligim ( ) daħı minim ölüvim ( ) ĥāliś bütün Ǿālemni 

terbiye itüvçi allahü teǾālā 

286.23 üçündür ( ) ol allahü teǾālāge Ǿibādetde tiñdeş yoķdur ( ) daħı 

min allahnı birlev 

286.24 birlen yā ki bu söz birlen buyurıldım ( ) dįnde min allahġa boy 

śunuvçılarnıñ evvelgisi 

286.25 mün çünki  her peyġamberniñ islāmį ümmetiniñ islāmından burun * müşrikler özleriniñ 

maǾbūdlarına Ǿibādet 

286.26 ķılurġa ündegeç allahü teǾālā şol źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) 

eyt sin 

286.27 ey muĥammed müşriklerge eyā min terbiye ķıluvçı ve maǾbūd boluv yüzinden allahġa 

başķanı isteym mü daħı sizniñ 

286.28 maǾbūdlarıñıznı Ǿibādetde şerįk ķılaym mu elbette istemem hem ķılmam 

( ) ve ol allahü teǾālā 

 

I / 287 

 

287.1 her nersenin terbiye itüvçisidür ( ) daħı hiç bir nefs günāhnı kesb 

ķılmas 
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287.2 ( ) meger şol nefsniñ żararına ġına kesb ķılur ( ) daħı günāh ķıluvçı 

hiç nefs 

287.3 yüklemes ( ) ikinçi nefsniñ günāhsını ( ) munıñ śoñında 

ķaytaçaķ 

287.4 ornıñız rabbiñizdür ( ) bes rabbiñiz sizge ħaber birür ( ) sizniñ 

iħtilāf 

287.5 ķıla turġan nesneñiz de şol vaķt ĥaķlıķ bāŧıldan ve ĥaķlıķda bolġan kişi bāŧıllıķda bolġan 

kişiden žāhir 

287.6 bolur ( ) ve ol allahü teǾālā şunday allahdur ( ) sizni yirniñ 

ħalįfeleri 

287.7 ķıldı yaǾnį baǾżıñıznı baǾżıñīz ornında ķalġuçı ķıldı niteki resūl allah peyġamberlerniñ 

iñ śoñġısı 

287.8 hem ümmeti başķa ümmetlerniñ iñ śoñġısı ( ) daħı baǾżıñıznı 

baǾżıñız üstinde 

287.9 şerāfetde ve baylıķda köterdi ( ) köp derecelerge ( ) sizge 

birgen nerselerinde 

287.10 (mertebe ve māllarda) sizni śıñar üçün niçük bu niǾmetlerniñ şükrānesini ötersiz niçük 

287.11 mertebe iyesi mertebesiz kişi birlen bay yarlı birlen ħoca hidmetçi birlen muǾāmele 

ķılur (  

287.12 ) düristlikde siniñ rabbiñ günāhlılarġa Ǿaźābnı tiz ķıluvçıdur 

( ) 

287.13 daħı düristlikde siniñ rabbiñ müǿminlerniñ günāhlarını yarlıķaġuçı hem raĥmet 

ķılġuçıdur 

287.14 enǾām sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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287.15 * yidinçi sūre aǾrāf sūresi sigiz āyetden başķası mekkede ingen cemǾį iki yüzde biş baśrį 

287.16 iki yüzde altı kūfį āyet * 

287.17 bismi'l-lahi'r-raĥmani'r-raĥįm 

287.18 ( ) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi bilür yā ki “ ” 

maǾnāsında yaǾnį min 

287.19 allahmun bilürmün ve ayururmun maǾnāsında 2( ) ol ķurān kitābdur ki 

ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

287.20 siñe indürüldi ol kitābnı ( ) bes siniñ kökregiñde ol kitābdan 

287.21 (irişdürüvden) tarlıķ bolmasun ( ) ol kitābnı siñe indürdük ol kitāb birlen siniñ 

287.22 ķorķutuvıñ üçün ( ) daħı müǿminlerge vaǾaž bolsun üçün 

( ) 

287.23 ey ādemler rabbiñizden öziñizge indürülgen nersege (ķurānġa hem senetġe) iyeriñiz 

( ) 

287.24 daħı allahdan başķa bolġan velįlerge iyermeñiz yaǾnį allahdan başķanı dostlar tutmañız 

ve allahdan başķa 

287.25 cin ve ādem şeyŧānlarına iyermeñiz alar sizni azdururlar ( ) az vaǾažlenüv 

birlen gine 

287.26 vaǾažlenürsiz ( ) ve köp midür kim ķaryelerinden yaǾnį köp 

ķaryelerni (ehlini) biz helāk 

287.27 ķılduķ ( ) bes ol ķaryelerge (ehline) bizniñ Ǿāźābımız kiçde kildi 

( ) 

287.28 yā ki ol ķarye ehli kündizniñ yarŧısında ķıluv birle yuķusını yoķlaġuçılar idi 

( ) 

287.29 2) elmaś ĥesāb boyınça 367 dür. şol ĥesābdan bütün ķurāndaġı sūre başındaġı ĥarflerniñ 

ĥesābı… 6900 dan artuġraķ boladur. 

 

I / 288 

 

288.1 bes biz helāk itken ķavmniñ sözleri bolmadı ( ) ol ķavmge bizniñ 

Ǿaźābımız kilgen 
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288.2 vaķtde ( ) meger eytüvleri boldı ( ) düristlikde biz özimizge 

žulm ķıluvçılar 

288.3 bolduķ diyü ( ) bes şunday ādemlerden śorarmız ( ) ol 

ādemlerge peyġamberler 

288.4 yiberildi yaǾnį resūllerniñ sözlerini ķabūl itüvlerinden śorarmız ( ) daħı 

resūllerden 

288.5 śorarmız ni nersede sizni ķabūl itdiler diyü yā ki resūllikni irişdürdiñiz mü diyü 

(  

288.6 ) bes resūller hem ümmet üzerine ķılġan işleri birlen bilgenimiz ĥālde beyān 

ķılurmız ve ħaber birürmiz 

288.7 resūllerniñ biz bilmeymiz ġayblerni sin öziñ bilüvçisün diyüvleri vaķtinde 

( ) daħı 

288.8 resūllerniñ ve ümmetleriniñ ĥāllerinden ġāǿib boluvçı bolmaduķ ( ) 

Ǿamellerni ĥaķlıķ 

288.9 ve tiygüzlik birlen ölçev peyġamberlerden ve ümmetlerden śoralġan kündedür 

( ) bes 

288.10 bir kişiniñ izgülikler sebebli ölçevleri aġır bolsa yaǾnį izgü Ǿamel mįzānı aġır kilse 

(  

288.11 ) bes bu izgülik mįzānları aġır kilgen ādemler alar meñgi saǾādetke 

irişküçilerdür 

288.12 ( ) ve baǾżı kişilerniñ yavızlıķlar sebebli mįzānları yiñil bolsa yaǾnį izgü 

Ǿamel mįzānı 

288.13 yiñgil kilse ( ) bes bu izgü Ǿamel mįzānları yiñil ādemler  

288.14 dünyāda vaķtde özlerine żarar itken ādemlerdür ( ) bizniñ 

āyetlerimizni yalġanġa 

288.15 tutuv sebebli ve āyetlerimizge žulm ķılur boluvları sebeblidür ( ) 

ey ādem balaları 

288.16 taĥķįķ sizni yirde ķararlandurduķ ( ) daħı sizge tirüklik ķıla turġan 

sebebler 
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288.17 ve ķurallar yaratduķ ( ) minim sizge enǾām ķılġan nersemde az şükr ķıluv 

birlen gine şükr ķılursız 

288.18 ( ) ve taĥķįķ sizni yaǾnį atañız ādemni balçıķdan yaratduķ biz 

( ) munıñ śoñında 

288.19 sizni yaǾnį atañız ādemni śūretledük biz ādem Ǿaleyhi's-selāmnı yaratuv hem śūretini 

śūretlev bütün ādemni yaratuv 

288.20 hem śūretlev hükminde bolġanġa köre allahü teǾālā benū ādemniñ küllisine ĥiŧāb itken 

( ) 

288.21 munıñ śoñında feriştelerge eytdük ( ) ādem (Ǿaleyhi's-selām)ge secde ķılıñız 

diyü ( ) 

288.22 bes ferişteler hemmesi ādemge secde ķıldılar (bügildiler) meger iblįs secde ķılmadı 

( ) 

288.23 iblįs ādemge secde ķıluvçılar cümlesinden bolmadı ( ) allahü 

teǾālā eytdi 

288.24 ey iblįs ādemge secde ķıluvdan sini ķayu nerse ŧıydı ( ) minim siñe ādemge 

secde ķıl dip 

288.25 buyuruvım vaķtinde ( ) iblįs eytdi cevābda min ādemden izgümün 

( ) 

288.26 sin mini otdan yaraŧdıñ ( ) daħı sin ādemni balçıķdan yaratdıñ elbette oŧ 

nūrānį 

288.27 nerse bolduķdan žulmānį bolġan balçıķdan izgürek ( ) allahü teǾālā iblįske 

eytdi 

288.28 bes tüş sin ucmaħdan ( ) bes siñe ucmaħda tekebbürlik 

ķılurġa 

288.29 dürist bolmas ( ) bes çıķ sin ucmaħdan düristlikde sin 

tekebbürlik sebebli 

 

I / 289 

 



 730

289.1 ĥorlıķġa töşken nerseler cümlesinden sen ( ) iblįs eytdi miñe 

ķobarılmış 

289.2 bolġan kün (ķıyāmet küni)ge ķadar mühlet bir yaǾnį mini ķıyāmet künine ķadar öltürme 

diyü (  

289.3 ) iblįske allahü teǾālā eytdi düristlikde sin ķıyāmet künine ķadar mühlet 

birilmişlerdensün 

289.4 ( ) allahü teǾālāge eytdi siniñ mini azduruvıñ sebebli ni ŧarįķ birlen 

azdururġa 

289.5 mümkin minde bendeleriñni şulay azdururmun diyü ( ) ādem 

balalarını 

289.6 azdurur üçün siniñ toġrı yolıña olŧururmun yaǾnį alarnı siñe irişdüre turġan yollarġa 

289.7 yibermeske ŧırışurmun yaǾnį siñe irişdüre turġan yolġa oŧurup kütüp ŧururmun alarnı ol 

yoldan 

289.8 ķaytarup yiberüv üçün ( ) munıñ śoñīnda ādem balalarına kilürmün 

( ) ādem 

289.9 balalarınıñ allarından ( ) daħı ādem balalarınıñ arŧlarından ( ) daħı 

ādem balalarınıñ 

289.10 oñ yaķlarından ( ) daħı śol yaklarından yaǾnį dört yaķlarından da kilürmün 

yaǾnį türli 

289.11 vech birlen azdururġa ŧırışurmun yā ki al yaķlarından kilürmünniñ maǾnāsı aħiret 

ŧarafından kilürmün 

289.12 maǾnāsında art yaķlarından kilürmünniñ maǾnāsı dünyā maǾnāsından kilürmün 

maǾnāsında oñ yaķlarından 

289.13 kilürmünniñ maǾnası izgülikleri ŧarafından kilürmün maǾnāsında śol yaķlarından 

kilürmünniñ maǾnāsı 

289.14 yavızlıķları tarafından kilürmün maǾnāsında ( ) daħı ādem 

balalarınıñ köpisini 

289.15 şükr ķıluvçılar ve iŧāǾat kıluvçılar tapmazsuñ ( ) allahü teǾālā 

iblįske 

289.16ׂeytdi ucmaħdan ħorlanmış ve sürilmiş bolġanıñ ĥālde çıķ sin! diyü ( ) 

ādemlerden 
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289.17 siñe iyergen kişiler ( ) sizden yaǾnį ādemlerden ve sinden 

barçañıznı da  

289.18 cehennemge ŧoltururmun ( ) ey ādem ŧursun ( ) daħı ħatunıñ 

ĥavvāǿ tursun 

289.19 ( ) ucmaħda ( ) bes ucmaħda iķiñizde tilegen ornıñızdan ve 

tilegen nerseñizden 

289.20 aşañız ( ) daħı bu aġaçķa (buġday aġaçına) yaķın bolmañız yaǾnį 

buġday aġaçından 

289.21 aşamañız ( ) bes öziñizge žulm ķıluvçılardan bolursız 

( ) bes 

289.22 ādem birlen ĥavvāġa iblįs vesvese ķıldı ( ) ādem birlen ĥavvāġa žāhir ķıluv 

üçün (  

289.23 ) ādem birlen ĥavvādan ertilgen nerseni ( ) ādem birlen ĥavvānıñ 

Ǿavretlerinden bolġuçı 

289.24 ol ertilgen nerse ( ) daħı iblįs ādem birlen ĥavvāġa eytdi rabbiñiz 

sizni 

289.25 ŧıymadı ( ) bu aġaçdan (buġday aġaçından) aşavdan ( ) meger ŧıydı 

( ) 

289.26 sizniñ ferişteler boluvıñıznı mekrūh körkenliki üçün ( ) yā ki 

ucmaħda meñgü 

289.27 ķaluvçılardan boluvıñıznı mekrūh körkenligi üçün ( ) daħı iblįs ādem birlen 

ĥavvāġa yemįn 

289.28 itdi ( ) düristlikde min sizge naśįĥat ķıluvçılardanmun 

( ) 

 

I / 290 
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290.1 bes iblįs ādem birlen ĥayvānı buġday aġaçından aşarġa aldav sebebli indürdi yaǾnį 

aşatdı (  

290.2 ) bes ādem birlen ĥavvā buġday aġaçından ŧatuvġanları zamānda 

( ) ādem 

290.3 birlen ĥavvānıñ Ǿavretleri açıldı ( ) daħı ādem birlen ĥavva Ǿavretleri 

üzerine 

290.4 yafraķ üstine yafraķ yapışdururġa kirişdiler ( ) ucmaħ aġaçınıñ yafraķından 

(  

290.5 ) daħı ādem birlen ĥavvāġa rableri nidā ķıldı ( ) eyā 

min sizni 

290.6 sizniñ nigi aġaçıñızdan “buġday aġaçından” aşavdan ŧıymadım mı ( ) daħı 

sizge 

290.7 eytmedim mi ( ) düristlikde şeyŧān sizniñ üçün žāhir bolġan 

düşmāndur 

290.8 diyü elbette ŧıydım ve eytdim ( ) ādem birlen ĥavvā eytdiler ey 

rabbimiz biz nefsimizge 

290.9 žulm ķılduķ yaǾnį özimizge özimiz cebr itdük ( ) ve eger bizniñ 

290.10 günāhlarımıznı yarlıķamasañ ve ĥālimizge merĥamet ķılmasañ ( ) 

elbette biz żarar 

290.11 itüvçilerden bolurmız ( ) allahü teǾālā eytdi tüşiñiz cennetden yaǾnį ādem ve 

ĥavvā ve balalarıñız 

290.12 ( ) sizniñ baǾżıñız baǾżıñızga düşmānsız ( ) daħı sizniñ 

üçün yirde 

290.13 bolġuçıdur ( ) ķararlana turġan orun ( ) daħı fāǿidelenüv ( ) bir 

zamānġa ķadar yaǾnį 

290.14 Ǿömriñizniñ müddeti ötkenge ķadar ( ) allahü teǾālā eytdi ādem birlen 

ĥavvāǿ hem balalarına 
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290.15 yirde tirüklik ķılursız ( ) daħı yirde ölersiz ( ) daħı ķıyāmet 

küninde yirden 

290.16 çıġarılmış bolursız ( ) ey ādem balaları ( ) taĥķįķ sizniñ 

üzeriñizge 

290.17 kiyim indürdük (yaratduķ) yaǾnį semāvį birlen tedbįrler ve kökden ingüçi sebebler 

birlen ( ) 

290.18 ol kiyim Ǿavretleriñizni ürter ( ) daħı körkemlik üçün kiye ŧurġan kiyim indürdük 

( ) 

290.19 daħı taķvālik (allahdan ķorķuv) kiyüv mi ( ) bu kiyim izgüdür 

( ) bu kiyim 

290.20 indürüv allahü teǾālānıñ Ǿalāmetlerindendür ( ) ādemler vaǾažlensünler ve 

niǾmetni bilsünler üçün 

290.21 indürdük ( ) ey ādem balaları ( ) şeyŧān sizni azdurmasun 

(  

290.22 ) niteki şeyŧan atañız ādem birlen anañız ĥavvānı azdurup cennetden 

çıġardı (  

290.23  ) atañız ādem birlen anañız havvādan kiyimlerini śovurġan ĥālde yaǾnį 

śoruvġa sebeb 

290.24 bolġan ĥālde ( ) atañız ādem birlen anañız ĥavvānıñ Ǿavretlerini žāhir 

ķıluv üçün (  

290.25 ) düristlikde şeyŧān özi hem Ǿaskerleri sizni körür ( ) 

siz 

290.26 alarnı körmegen orundan ( ) düristlikde biz şeyŧānlarnı dostlar 

290.27 ve yardemçiler ķılduķ ( ) įmān kitürmegen ādemlerge ( ) 

ve her ķayçan 
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290.28 müşrikler şirk kibi ķabāĥat iş ķılsalar ( ) müşrikler eytdiler bu 

fāĥişe (şirk) 

 

I / 291 

 

291.1 üzerinde biz atalarımıznı tapduķ ( ) daħı allahü teǾālā bizge bu fāĥişe 

birlen emr ķıldı diyü 

291.2 ( ) eyt sin muĥammed Ǿaleyhi's-selām müşriklerge düristlikde allahü teǾālā 

( ) ķabāĥat iş 

291.3 birlen (şirk birlen) buyurmas diyü ( ) eyā allahü teǾālā üzerine eytesiz 

mi ( ) 

291.4 bilmegen nerseñizni ( ) ey muĥammed müşriklerge eyt rabbim her işde 

orŧaça boluv birlen buyurdı 

291.5 ifrāŧ ve tefrįŧden nehy itdi diyü ( ) daħı sözleriñizni turġuzıñız yaǾnį toġrı 

291.6 bolġanıñız ĥālde yüzleriñizni Ǿibādetke yöneldüriñiz diyü ( ) her bir secde 

ķılġan vaķtde 

291.7 ve nindi mescidde namāzġa ĥāżir bolsañız da ( ) daħı allahü teǾālāge śāf 

ķılġanıñız ĥālde 

291.8 Ǿibādet ķılıñız ( ) dįnni ŧāǾatni ( ) başda sizni allah niçük yaratdı 

şol 

291.9 revişçe tirik ĥālinçe kiri ķaytursız yaǾnį allahü teǾālā sizni tirik itüp yaraŧķan kibi tirik 

itüp 

291.10 ķabrleriñizden ķobarur hem Ǿamelleriñiz berāberinde cezāǿ birür ( ) bir 

cemāǾatni allahü teǾālā įmānġa muvaffaķ 

291.11 itüv birlen ĥaķlıķġa köndürdi ( ) ve bir cemāǾatni rüsvāy ķıldı alar 

üzerine 

291.12 azġunlıķ ŝābit boldı ( ) düristlikde ol allahü teǾālā rüsvāy ķılġan ādemler 

( ) 
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291.13 şeyŧānlarnı dostlar ve yardemçiler tutdılar ( ) allahü teǾālānı dost tutuvdan 

başķa ( ) 

291.14 daħı ol allahü teǾālā rüsvāy ķılġan ādemler gümān ķılurlar ( ) düristlikde ol 

ādemler ĥaķlıķġa 

291.15 könülmişler diyü bu āyet namāzda ayaķ üzere turuvnıñ hem ķıbleġa yönelüvniñ hem 

namāznı mescidde 

291.16 ötevniñ hem namāzda niyetniñ şarŧ boluvı mesǿeleleri ĥaķında yine de allahü teǾālā 

namāzda Ǿavret ürtüvniñ 

291.17 farżlıġı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey ādem oġulları 

( ) Ǿavretleriñizni 

291.18 ürtiñiz ( ) her bir secde ķıla turġan orun ĥużūrında yaǾnį her bir namāzda bu 

āyetden 

291.19 namāzda Ǿavret ürtüvniñ farż boluvı çıġadur çünki ziynetden murād Ǿavret ürte turġan 

kiyimler 

291.20 mescidden namāz murād ( ) daħı öziñizge ĥelāl bolġan nerselerni aşañız 

ve içiñiz 

291.21 ( ) daħı allahü teǾālā sizge ĥelāl ķılġan nerseni harām ķıluv sebebli isrāf 

ķılmañız müselmānlar 

291.22 ĥac vaķtinde may ve başķa ĥelāl ŧaǾāmlarnı aşamavnı ķaśd ķılġaç bu āyet indi 

( ) 

291.23 düristlikde allahü teǾālā isrāf kıluvçılarnı dost körmes vāķid oġlı ĥüseyn oġlı Ǿalįden bir 

naśrānį 

291.24 ŧabįb sizniñ kitābıñızda Ǿilm-i ŧıbdan hiç nerse yoķ diyü śoraduķda Ǿalį allahü teǾālā 

Ǿilm-i ŧıbnı ķurāndan 

291.25  yarŧı āyetde cıydı didi yaǾnį aşañız ve içiñiz likin isrāf ķılmañız digen āyetde mundan 

naśrānį 

291.26 tabįb resūliñizden tıbb ĥaķında hiç rivāyet yoķ didi Ǿalį eytdi bizniñ resūlimiz az ġına 

sözlerde 

291.27 ŧıbnı cıydı diyü yaǾnį resūl allah eytdi “ ” diyü yaǾnį aş 

ķazanı 

291.28 avruvnıñ üyidür śaķlanup taķdįr birlen aşav her darūnıñ başıdur diyü şundan śoñ naśrānį 

sizniñ 
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291.29 kitābıñız hem resūliñiz cālįnūs ŧabįbke ŧıbnı ķaldurmaġan iken didi ( ) ey 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

 

I / 292 

 

292.1 Ǿarab nādanlarına eyt kim ĥarām itdi ( ) allahü teǾālānıñ şunday ziynetni 

yaǾnį 

292.2 Ǿavret ürtür üçün hem körkemlik üçün kiye turġan kiyimlerni ( ) allahü teǾālā 

ol 

292.3 ziynetni öziñ ķulları fāǿidesine çıġardı ( ) daħı rızķdan leźįź bolġan 

ŧaǾāmlarnı 

292.4 kim ĥarām itdi yaǾnį hiç kim ħarām itkeni yoķ beyđāvį iyesi elbette bu āyetde 

ŧaǾāmlarda ve şarāblarda 

292.5 ve kiyimlerde aśl ibāĥat boluvġa delālet bar diye ( ) eyt sin muĥammed (Ǿaleyhi's-

selām) Ǿarab nādānlarına (  

292.6 ) rızķdan leźįź bolġanları ħaķįķatde dünyā tirikliginde įmān kitürgen 

ādemlergedür 

292.7 ( ) ķıyāmet küninde ħāliś bolġan ħālde gerçi dünyāda įmānsızlarda orŧaķ 

bolsalar da 

292.8 ama ķıyāmet küninde orŧaķ bolmaslar ( ) bu ħükmni ayurup beyān 

ķılġanımız kibi 

292.9 āyetlerni de ayurup beyān ķılurmız ( ) bilgen ķavm üçün ( ) ey muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām ķaǾbetu'l-lahnı yalanġaç 

292.10 kiyimsiz ŧavāf ķıluvçı müşriklerge eyt sin ( ) budur başķa tügildür 

rabbim uluġ 

292.11 günāhlarnı ĥarām ķıldı ( ) uluġ günāhlardan žāhir bolġanlarnı da daħı 

yaşrin bolġan 

292.12 larnı da ĥarām itdi ( ) daħı günāhnı vācib ite turġan nerseni hem 

ħaksız źulm 
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292.13 ķıluvnı ĥarām itdi ( ) daħı allahü teǾālāge şol nerseni şerįk ķıluvıñıznı 

ĥarām itdi 

292.14 ( ) ol nerseni şerįk ķıluv birlen delįl indürmedi ( ) 

daħı 

292.15 sizniñ allah (teǾālā) üzerine eytüviñizni ĥarām itdi ( ) bilmegen nerseñizni 

( ) ve her 

292.16 bir ümmet üçün müddet bar ( ) bes her ķayçan ol ümmetniñ müddeti kilse 

( ) 

292.17 ol ümmetni müddetden bir az zamānda kiçiktürülmes ( ) daħı müddetden 

ilk de ķılınmaslar 

292.18 ( ) ey ādem oġulları ( ) eger öz cinsiñizden sizge 

peyġamberler kilse (  

292.19 ) daħı bu peyġamberler sizge minim āyetlerimni beyān ķılur bolsalar 

( ) bes şol 

292.20 kişiler şirkden śaķlandılar ve Ǿamellerin tüzük ķıldılar ( ) bes ol kişiler 

üzerine 

292.21 ķorķuv yoķdur ( ) daħı ol kişiler ĥasretlernüvçi de tügillerdür 

( ) daħı 

292.22 şunday ādemler bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutdılar ( ) daħı bizniñ 

āyetlerimizden 

292.23 tekebbürlendiler ( ) bu ķabāħat śıfatlı ādemler tamuġ oŧınıñ iyeleridür 

( ) 

292.24 alar tamuġ oŧında meñgü ķaluvçılardur ( ) bes kimdür źālimrek 

( ) allahü teǾālā 

292.25 üzerine yalġannı iftirāǿ ķılġan ādemden ( ) yā ki allahü teǾālānıñ 

āyetlerini yalġanġa 



 738

292.26 tutķan ādemden yaǾnį bu kişiden žālimrek bolġan hiç kim yoķdur ( ) bu ķabāħat 

śıfatda bolġan ādemler 

292.27 ( ) ol ādemlerge kitābda yazılġan nerselerden (rızķlardan ve 

ecellerden) ülüşleri 

292.28 irişür ( ) tā kim ol ādemlerge bizniñ resūllerimiz (cān aluvçı 

feriştelerimiz 

 

I / 293 

 

293.1 kilse ( ) ol ādemlerniñ cānlarını alġanları ĥālde ( ) ol ādemlerge ferişteler 

eytürler 

293.2 ( ) allahġa başķaġa Ǿibādet ķılur bolġan nerseleriñiz ķayda 

yaǾnį maǾbūdlarıñız 

293.3 ķayda diyü ( ) ol ādemler feriştelerge eytürler maǾbūdlarımız bizden ġāǿib 

boldılar diyü 

293.4 ( ) daħı özleriniñ żararlarına güvāhlıķ birürler ( ) 

düristlikde ol 

293.5 ādemler kāfirler boldılar diyü yaǾnį özleriniñ küfrleri birlen iķrār ķılurlar 

( ) allahü 

293.6 teǾālā ķıyāmet küninde ol ādemlerge eytür kiriñiz şunday ümmetler cümlesinde 

bolġanıñız ĥālde (  

293.7 ) taĥķįķ ol ümmetler sizden burun ötdi ( ) ol ümmetler 

cinlerden daħı ādemlerden 

293.8 bolġuçı yaǾnį öziñizden burun ötken ümmetler cümlesinde bolġanıñız ĥālde kiriñiz 

( ) oŧķa kiriñiz 

293.9 ( ) ķayu ġına zamān bir cemāǾat oŧķa kirse ( ) öziniñ ķardeşi 

bolġan (iyerilmişi 

293.10 bolġan) cemāǾatke laǾnet ķılur ( ) tā kim iyerüvçi ve iyerilmiş 

cemāǾatler 
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293.11 oŧda cıyılġanları ħālde birisi birisine tutaşsalar yaǾnį hemmesi birge cıyılsalar 

(  

293.12 mertebede śoñġıları mertebede evvelgileri üçün yaǾnį iyergenleri iyerilmişleri üçün 

eytürler yaǾnį 

293.13 iyerilmişleri ĥaķında allahü teǾālāge eytürler ( ) ey rabbimiz bizni bu 

iyerilmişler azdurdılar 

293.14 ( ) bes ey rabbimiz bu iyerilmişlerge oŧdan iki ülüş Ǿaźāb bir 

diyü (  

293.15 ) allahü teǾālā eytür her ķayuñızġa iki ülüş diyü iyerilmişleriñizge küfrleri ve 

azduruvları sebebli 

293.16 iki ülüş Ǿaźāb iyerüvçilerge küfrleri ve iyerüvleri sebebli iki ülüş ( ) likin 

293.17 siz öziñizge hem başķa cemāǾatlerge bolġan nerseni bilmeysiz ( ) 

daħı ol ümmetniñ 

293.18 mertebede evvelgisi (iyerilmişleri) mertebede śoñġılarına eytdiler 

( ) sizniñ 

293.19 üçün bizniñ üzerimizge artuķlıķdan bolmadı biz de siz de azġunlıķda ve Ǿaźābga tiyüşli 

boluvda berāberlermiz diyü 

293.20 ( ) bes Ǿaźābnı tatuñız iki cemāǾat ( ) kesb ķılġan 

nerseñiz 

293.21 (küfriñiz) sebebli ( ) düristlikde şunday ādemler ( ) bizniñ 

āyetlerimizni yalġanġa tutdılar 

293.22 ( ) daħı bizniñ āyetlerimizden (įmān kitürüvden) tekebbürlendiler 

( ) 

293.23 ol ādemlerge kök işikleri açılmış bolmas yaǾnį duǾāları ve Ǿamelleri maķbūl bolmas  

( ) 

293.24 daħı ucmaħġa kirmesler ( ) teve ine tiş gine (közine) kirgenge 

ķadar teveniñ 

293.25 ine közine kirüvi mümkin tügil şunıñ kibi bu śıfatlı ādemlerniñ ucmaħķa kirüvleri de 

mümkin tügil ( )  
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293.26 daħı oşandaķ yaǾnį bu ķabāĥat cezā birlen cezālaġan kibi ( ) yavız 

ādemlerni cezālarmız 

293.27 ( ) bu ādemler üçün cehennemden töşek bardur ( ) 

daħı üstlerinden 

293.28 perdeler bardur ( ) daħı oşandaķ yaǾnį bu ķabāĥat cezā birlen cezālaġan kibi 

( ) 

 

I / 294 

 

294.1 žulm ķıluvçılarnı cezālarmız ( ) daħı şunday ādemler įmān kitürdiler 

( ) daħı 

294.2 izgü işler ķıldılar ( ) hiç bir nefsni küçlemeymiz ( ) meger ŧaķtay 

ķadar ġına köçlermiz 

294.3 ( ) įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemler ucmaħ iyeleridür 

( ) 

294.4 bu ādemler ucmaħda meñgü ķaluvçılardur ( ) daħı biz įmān kitürüp 

de izgü Ǿamel ķılġan 

294.5 ādemlerniñ kökreklerinde bolġan nerseni śorduķ ( ) kine sebeblerinden bolġuçı ol 

kökreklerinde 

294.6 bolġan nerse yaǾnį dünyāda vaķt bolġan kineler āħiretde ucmaħġa kirgenniñ śoñında 

bolmas (  

294.7  ) ucmaħ ehlleriniñ serāyları astından yılġalar aġar ( ) daħı ucmaħ 

ehli 

294.8 eytürler ( ) her bir maķtav şunday allahġa bolġay idi ( ) ol allah 

bizni cezāsı 

294.9 ucmaħ bolġan Ǿamelge köndürdi ( ) ve biz bu cezası ucmaħ bolġan 

Ǿamelge könülür 
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294.10 bolmaduķ ( ) eger allahü teǾālānıñ bizlerni köndürüvi bolmasa 

( ) 

294.11 taħķįķ rabbimizniñ resūlleri ħaķlıķ birlen kildi alarnıñ ħaķķ yolnı körsetüvi sebebli biz 

ħaķķ yolġa 

294.12 könüldük ( ) daħı ucmaħ ehlleri nidā ķılınmış bolurlar ( ) düristlikde 

sizniñ 

294.13 ucmaħıñız ( ) ol ucmaħıñıznı aluvıñız ( ) Ǿamel ķıluvıñız sebebli 

( ) 

294.14 daħı ucmaħ iyeleri ķıçķurur ( ) oŧ iyelerine ( ) düristlikde taħķįķ 

tapduķ biz 

294.15 ( ) rabbimiz bizge vaǾde ķılġan nerseni ħaķķ itüp ( ) bes eyā 

siz (tamuġ 

294.16 ehlleri) tapdıñız mu ( ) rabbiñiz vaǾde ķılġan nerseni ħaķķ itüp 

( ) tamuġ 

294.17 iyeleri eytürler belį ħaķķ tapduķ diyü ( ) bes ucmaħ iyeleri birlen tamuġ 

iyeleri 

294.18 arasında bildürüvçi bildürür yaǾnį nidā ķıluvçı nidā ķılur ( ) düristlikde 

allahü teǾālānın laǾneti 

294.19 ( ) žulm ķıluvçılar üzerine bolsun diyü ( ) şunday ādemler ol žulm 

ķıluvçılar 

294.20 ( ) allahü teǾālānıñ yolından (dįninden) ādemlerni ŧıyar boldılar 

( ) 

294.21 daħı allahü teǾālānıñ yolına (dįnine) ķañġırlıķnı ister boldılar ( ) daħı 

alar 

294.22 āħiret künini inkār itüvçilerdür aǾrāfnıñ ħaķlıġı ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ 

āyetni 

294.23 indürdi ( ) daħı ucmaħ iyeleri birlen tamuġ iyeleri arasında perde bardur 

yaǾnį 
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294.24 aǾrāf sūr-ı iĥāŧası ( ) daħı aǾrāf digen orun üzerinde irler 

294.25 bardur ( ) ucmaħ ehlinden ve tamuġ ehlinden her birisini Ǿalāmetleri 

birlen bilürler 

294.26 ucmaħ ehliniñ Ǿalāmetleri yüzleri aķ boluvçılıķ tamuġ ehliniñ Ǿalāmetleri yüzleri ķara 

294.27 boluvçılıķ aǾrāfda nindi ādemler boluv ĥaķında iħtilāf baǾżılar ata ve ananıñ 

rıżalıġından başķa Ǿilm 

294.28 istev yolında ölgen ādemler yā ki śoġışda şehįd bolġan ādemler digenler baǾżılar 

izgülikleri 

 

I / 295 

 

295.1 ve yavızlıķları berāber bolġan ādemler digenler baǾżılar peyġamberler bolmaġan fetret 

zamānında ölgen ādemler 

295.2 digenler baǾżılar müşriklerniñ balaları digenler ( ) daħı aǾrāfda 

bolġan ādemler 

295.3 ucmaħ iyelerine nidā ķılurlar baǾżı ucmaħ ehllerine ķarasalar ( ) 

düristlikde şāǿn 

295.4 sizge selām bolsun ( ) aǾrāfda bolġan ādemler ucmaħķa kirmediler 

ĥālbūkim 

295.5 özleri ucmaħķa kirüvni ümįd iterler ( ) ve her ķayçan aǾrāfda bolġan 

ādemlerniñ 

295.6 közleri döndürilmiş bolsa ( ) oŧ iyeleri cānibine ( ) aǾrāfda bolġan 

ādemler 

295.7 eytürler ey rabbimiz ( ) žulm ķıluvçı ķavm birlen birge ķılmaġay 

idük bizni diyü 

295.8 ( ) daħı aǾrāf iyeleri nidā ķılurlar ( ) şunday irlerge (  

295.9 ) ol irlerni yüz ķaralıķ Ǿalāmetleri birlen tanurlar yaǾnį kafirlerge nidā ķılurlar 

(  

295.10 ) eytürler ey kāfirler sizlerden cıyıluvıñız (köpligiñiz) oŧnı muñsız 

ķılmadı yaǾnį 
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295.11 Ǿaźābnı yibermedi diyü ( ) daħı tekebbürlik ķıluvıñız muñsız ķılmadı 

yaǾnį įmān 

295.12 kitürüvden tekebbürlenüviñizde Ǿaźābnı yibermedi ( ) bu ādemler yaǾnį 

müǿminlerniñ faķįrleri ( ) 

295.13 şunday ādemlerdür ( ) siz müşrikler dünyāda vaķt yemįn itdiñiz 

( ) allahü teǾālā 

295.14 bu ādemlerge (faķįr müǿminlerge) raĥmetni irişdürmes diyü ( ) ey faķįr 

müǿminler kiriñiz ucmaħķa 

295.15 ( ) sizniñ üzeriñizge ķorkuv yoķdur ( ) daħı siz ħasretlenüvçi 

de tügilsiz 

295.16 ( ) daħı oŧ iyeleri nidā ķılur ( ) ucmaħ iyelerine 

(  

295.17 ) bizniñ üzerimizge śudan ķuyuñız ( ) yeise allahü teǾālā 

sizge rızķlandurġan 

295.18 nerseden ķuyuñız yaǾnį biz śuśaduķ ve açuķduķ bizge şarāb yā ki ŧaǾām biriñiz diyü 

( ) ucmaħ iyeleri 

295.19 eytürler ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) ucmaħ şarabı ile ucmaħ 

ŧaǾāmnı 

295.20 kāfirler üzerine ħarām ķıldı diyü ( ) şunday ādemler ( ) dįnlerini 

tutdılar 

295.21 ( ) boş iş ve oyın itüp yaǾnį tilegençe bir nerseni ĥarām ve bir nerseni ĥelāl 

itdiler 

295.22 ( ) daħı alarnı dünyā tirikligi aldadı ( ) bes biz ol 

ādemlerni 

295.23 bu künde (ķıyāmet küninde) onuturmız Ǿaźābda ķaldururmız ( ) 

niteki özleri 

295.24 bu künge (ķıyāmet künine) yoluķuvlarını unutdılar ( ) ve niteki boldılar alar 

( ) 
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295.25 bizniñ āyetlerimizni inkār iter boldılar ( ) ve taħķįķ biz ķurān 

āyetlerini inkār itüvçi 

295.26 kāfirlerge kitābnı (ķurānnı) kitürdük ( ) ol kitābnı ayurup beyān ķılduķ biz yaǾnį ol 

kitābda 

295.27 bolġan iǾtiķādlarnı ve hükmlerni ve vaǾažlerni açuķ beyān itdük ( ) ol kitābnı 

ayurup beyān 

295.28 ķıluvnı bilüv üzerinde bolġanımız hālde ( ) ol kitābnı ħaķġa köndürgüçi hem 

raħmet bolġan ħālde 

 

I / 296 

 

296.1 indürdük ( ) įmān kitürüvçi ķavm üçün ( ) allahnıñ āyetlerini 

yalġanġa 

296.2 tutuvçı kāfirler kütmes ( ) meger allahü teǾālā işiniñ śoñını ve merciǾini küterler 

yaǾnį ķurān eytken 

296.3 vaǾadniñ hem vaǾįdniñ rast boluvınıñ žāhir boluvını ( ) allahü teǾālā nıñ 

işiniñ ķaytaçaķ 

296.4 vaķti kilgen künde (kıyāmet küninde) ( ) mundan ilk allahü 

teǾālāge įmān 

296.5 kitürüvni unutķan ādemler eytürler ( ) taĥķįķ rabbimizniñ 

resūlleri ħaķlıķ birlen 

296.6 kildi ( ) bes eyā bizge şefāǾat ķıluvçılardan bar mı diyü ( ) 

bes bizge 

296.7 bu künde şefāǾat ķılurlar idi ( ) yeise dünyāġa ķaytarılmış bolurmız mu ( ) 

bes biz Ǿamel 

296.8 ķılur idük ( ) şol Ǿamelden başķanı ( ) ol Ǿamelni dünyāda Ǿamel ķılur 

bolduķ biz 

296.9 yaǾnį evveldegi dünyāda ķılġan Ǿamelimizden başķanı Ǿamel ķılur idük diyü 

( ) taħķįķ bu 
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296.10 ādemler Ǿömrlerini küfrge śarf itüvleri sebebli özlerine żarar itdiler ( ) daħı bu 

ādemlerden 

296.11 ġāǿib ve bāŧıl boldı ( ) iftirā ķılġan nerseleri yaǾnį allahġa şirket daǾvāları 

(  

296.12 ) düristlikde sizniñ rabbiñiz şunday allahdur ki ( ) ol 

allahü teǾālā 

296.13 köklerni ve yirlerni yaratdı ( ) dünyā künlerinden altı kün miķdārında 

( ) 

296.14 munıñ śoñında Ǿarşı üzerine ġālib boldı ( ) kiçni kündiz birlen ve 

kündizni kiç 

296.15 birlen ürtkeni ĥālde ( ) kiç birlen kündizden her birisi ikinçisini tizlik birlen 

istegen 

296.16 ħālde ( ) daħı ķuyaşnı hem aynı hem yuldızlarnı yaratdı 

( ) 

296.17 öziniñ emri (ķażāsı ve taķdįri) birlen musaħħar (müźellil) bolġanları ĥālde 

( ) 

296.18 āgāh olıñız allahü teǾālā üçündür yaraŧuv hem her iş ( ) bütün 

Ǿālemniñ terbiye 

296.19 idüvçisi bolġan allah (teǾālā) uluġ boldı ( ) rabbıñızġa 

yalbarġanıñız ve yaşrin 

296.20 bolġanıñız ĥālde duǾā ķılıñız ( ) düristlikde allahü teǾālā duǾāda emr 

ķılġan nersesinden 

296.21 ötüvçilerni dost körmes ( ) daħı yirde küfr ve günāhlar sebebli 

bozuķlıķ 

296.22 ķılmañız ( ) yirni peyġamberler yiberüv birlen allahü teǾālā tüzük ķılġannıñ 

śoñında ( ) 
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296.23 ) daħı allahü teǾālāge ķorķġanıñız ve ümįd itkeniñiz ĥālde duǾā ķılıñız 

( ) düristlikde allahü 

296.24 teǾālānıñ raĥmeti ( ) izgülik ķıluvçılarġa yaķındur ( ) ve ol 

allahü teǾālā şunday 

296.25 allahdur ( ) süyünç birgen ĥālde cillerni yiberür ( ) öziniñ 

raĥmeti 

296.26 (yaġmur) aldından ( ) tā kim ol ciller her ķaycan yaġmur sebebli 

aġır bolġan 

296.27 buluŧlarnı yükleseler ( ) ölgen (ölensiz) şehrge ol buluŧnı śoġarurmız 

(  

296.28 ) bes ol şehrge śu indürürmiz ( ) bes ol śu birlen her türli 

296.29 yimişlerden çıġarurmız ( ) oşandaķ yimişlerni çıġaruvımız kibi 

ölüklerni de ķabrlerinden 

 

I / 297 

 

297.1 çıġarurmız ( ) sizniñ vaǾažlanmaķlıġıñız üçün bes bilürsiz yimişlerni 

çıġarurġa küçi 

297.2 yitken allahnıñ ölüklerini de ķabrlerinden çıġarġa küçi yiter diyü ( ) tofraġı 

yaħşı ve münbit 

297.3 bolġan şehr hem avıl ( ) ol şehrniñ öse turġan nerseleri allahnıñ iźni 

birlen 

297.4 körkem bolup çıġar ( ) ve şunday tofraġı naçar bolġan ve münbit 

bolmaġan şehr ve avıl 

297.5 ( ) ol şehrniñ öse turġan nerseleri çıķmas meger aġırlıķ birlen azġına 

fāǿidesiz gine 

297.6 bolup çıġar ( ) bu beyān ķıluvımız kibi ( ) Ǿalāmetlerni beyān 

ķılurmız (  
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297.7 ) allahü teǾālānıñ niǾmetine şükr ķıluvçı ķavm üçün ( ) taĥķįķ nūĥ 

Ǿaleyhi's-selāmnı yiberdük 

297.8 ( ) öziniñ ķavmine ( ) bes nūĥ Ǿaleyhi's-selām eytdi ey ķavmim 

allahġa Ǿibādet 

297.9 ķılıñız yaǾnį allahnı birleñiz diyü ( ) sizge allahġa başķa maǾbūddan 

yoķdur (  

297.10 ) düristlikde min sizniñ üzeriñizge ķorķamun ( ) uluġ künniñ 

Ǿaźābından 

297.11 ( ) nūĥ Ǿaleyhi's-selāmnıñ ķavminden bolġan cemāǾat eytdi yaǾnį başları 

(  

297.12 ) düristlikde biz sini ĥaķdan žāhir bolġan azġunlıķda köremiz ( ) nūħ Ǿaleyhi's-

selām eytdi (  

297.13 ) ey ķavmim minde ĥaķdan azġunlıķ yoķ ( ) likin 

min 

297.14 bütün Ǿālemni terbiye itüvçi bolġan allahü teǾālā tarafından yiberilmiş ilçimün yaǾnį dįn 

üyretüvçimün 

297.15 ( ) sizge rabbimniñ uzun vaķtlarda vaĥy ķılġan nerselerni irişdürem 

(  

297.16 ) daħı sizge naśįĥat ķılam yaǾnį fāǿide tileym ( ) daħı allahü teǾālānıñ 

bildürüvinden bilemün 

297.17 ( ) siz bilmegen nerselerni ( ) eyā yalġanġa tutasız mı ve Ǿaceblenesiz 

mi? (  

297.18 ) rabbiñizden sizge źikr (vaǾaž) kilüvden ( ) sizlerden 

bolġan bir irniñ tiley 

297.19 üzerine yaǾnį nūĥ Ǿaleyhi's-selām tiley üzerine ( ) sizni küfrden ve 

günāhdan ķorķutmaķlıķ üçün 
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297.20 hem sizniñ küfrden ve günāhdan śaķlanuvıñız üçün ( ) daħı sizniñ raĥmet 

ķılınmış boluvıñız 

297.21 üçün yaǾnį bu işler üçün rabbiñizden öziñizniñ öziñizden cümleñizden bolġan bir irniñ 

tiley üzerine vaǾaž kilgenligi 

297.22 üçün yalġanġa tutasız mı ve Ǿaceblenesiz mi ( ) bes ķavmi nūĥ (Ǿaleyhi's-selām)nı 

yalġanġa tutdılar 

297.23 ( ) bes biz nūĥ (Ǿaleyhi's-selām)nı hem įmān kitürgen ādemlerni 

ķutķarduķ ( ) 

297.24 kimede nūĥ birlen birge bolġan ādemlerni ( ) daħı bizniñ 

Ǿalāmetlerimizni 

297.25 yalġanġa tutķan ādemlerni ġarķ ķılduķ ( ) düristlikde nūĥ ķavmi 

köñilleri 

297.26 śoķır bolġan ķavm boldılar ( ) daħı Ǿād ķavmine ķardeşleri hūd 

(Ǿaleyhi's-selām)nı yiberdük 

297.27 ( ) hūd (Ǿaleyhi's-selām) eytdi ey ķavmim allahġa Ǿibādet ķılıñız 

yaǾnį allahnıñ birligine 

297.28 įmān kitüriñiz ( ) sizge allahdan başķa maǾbūd yoķdur ( ) 

eyā allahnıñ Ǿaźābından 

297.29 ķorķmaysız mı ( ) hūd Ǿaleyhi's-selāmnıñ ķavminden bir 

cemāǾat (reǿisleri) eytdi 

 

I / 298 

 

298.1 ( ) düristlikde biz sini yiñil Ǿaķıllıķda köremiz yaǾnį dįvāne semen 

köremiz (  

298.2 ) daħı düristlikde biz sini yalġançılardan diyü gümān ķılamız 

( ) hūd Ǿaleyhi's-selām 

298.3 eytdi ey ķavmim ( ) minde aķlnıñ yiñilligi yoķ ( ) 

likin min 



 749

298.4 bütün Ǿalemni terbiye itüvçi bolġan allahü teǾālādan sizge dįn üyretür üçün yiberilgen 

ilçimün (  

298.5 ) sizge rabbimniñ ozun vaķtlarda vaĥy ķılġan nersesini irişdüremün 

( ) 

298.6 daħı düristlikde min sizge ışançlı naśįĥat ķıluvçımun ( ) eyā siz yalġanġa 

tutdıñız daħı 

298.7 Ǿaceblendiñiz mi ( ) sizge rabbiñizden źikr (vaǾaž) ķıluvdan 

( ) 

298.8 sizlerden bolġan bir irniñ tiley üzerine ( ) sizni ķorķıtuv üçün ( ) daħı ey 

hūd ķavmi 

298.9 isiñizge tüşüriñiz ( ) şol vaķtni ( ) allahü teǾālā sizni nūĥ 

Ǿaleyhi's-selām ķavmi 

298.10 śoñında ħalįfeler ķıldı yaǾnį nūĥ ķavmi ornına turġuçılar ķıldı ( ) daħı 

sizge 

298.11 ħalķ içinde ķuvvet ve uzunlıķ artdurdı ( ) bes allahü teǾālānıñ niǾmetlerini 

isiñizge tüşüriñiz 

298.12 ( ) izgülikge irişilmiş boluvıñız üçün ( ) hūd (Ǿaleyhi's-selām)nıñ 

ķavmi eytdiler 

298.13 ey hūd eyā sin bizge kildiñ mü ( ) bizniñ yalġız allahġa Ǿibādet ķıluvımız 

üçün (  

298.14 ) daħı atalarımız Ǿibādet ķılġan nerseni śanemlerni bizniñ 

ķoymaķlıġımız üçün yaǾnį 

298.15 sin bizge peyġamber bolup şol işler üçün kildiñ mü ( ) bes bizge vaǾįd 

ķılġan nerseñni 

298.16 (Ǿaźābnı) kitür ( ) eger sin rast sözlilerden bolsañ ( ) hūd 

(Ǿaleyhi's-selām) 
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298.17 eytdi ( ) taĥķįķ sizniñ üzerñizge vācib boldı ( ) rabbiñizden 

( ) 

298.18 Ǿaźāb hem açuv ( ) şunday ķurı isimler ĥaķında minim birlen 

ķıçķurışasız mı (  

298.19 ) ol ismler birlen siz daħı atalarıñız atadıñız yaǾnį śanemlerni ilahlar ismi 

birlen atavçı 

298.20 siz hem atalarıñız ġına alarda ulūhiyyet ismi aśla yoķ ( ) bu ismler 

birlen ismlerge 

298.21 allahü teǾālā sizge delįlden hiç nerse indürmedi ( ) bes Ǿaźābnı kütiñiz 

298.22 düristlikde min sizniñ birlen birge kitüvçilerdenmün ( ) bes biz hūdnı 

hem hūd birlen 

298.23 dįnde birge bolġan ādemlerni ķutķarduķ Ǿaźābdan ( ) bizlerden bolġan raĥmet 

birlen ( ) 

298.24 daħı kisdük biz ( ) bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutķan 

ādemlernin arŧnı 

298.25 yaǾnį nesillerini bitürdük ( ) daħı hūdġa įmān kitürgen bolmaġan 

ādemlerniñ arŧlarını 

298.26 kisdük ( ) daħı ŝemūd ķavmi üzerine ķardeşleri śāliĥ Ǿaleyhi's-

selāmnı yiberdük (  

298.27 ) śāliĥ Ǿaleyhi's-selām eytdi ey ķavmim ( ) allahġa Ǿibādet ķılıñız yaǾnį 

allahnıñ birligine įmān kitüriñiz 

298.28 ( ) sizniñ üçün allahdan başķa maǾbūd yoķdur 

( ) taĥķįķ 

298.29 sizge rabbiñizden minim rast peyġamber idügime delālet ķıla turġan muǾcize kildi 

( ) bu ķaŧı 

 

I / 299 
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299.1 ŧaşdan çıķġan köziñiz ile körgen nerseñiz allahnıñ ana tevesidür ( ) sizniñ üçün 

muǾcize 

299.2 bolġan ĥālde ( ) bes ķoyıñız ol ana teveni (timeñiz) ( ) allahnıñ 

yirinde aşaġan 

299.3 ĥālde ( ) daħı ol teveni yavızlıķ birlen tutmañız yaǾnį ol teveni 

boġazlamañız yaǾnį 

299.4 ķınamañız ( ) bes sizni rencitküçi Ǿaźāb tutar ( ) daħı ey śāliĥ 

ķavmi 

299.5 isiñizge tüşüriñiz ( ) şol vaķtde ( ) Ǿād ķavmi śoñında sizni 

yirde ħalįfeler 

299.6 ķıldı yaǾnį alar ornına turġuçı ķıldı ( ) daħı sizni yirde tutdı (  

299.7 ) yirniñ yomşaķ orunlarından cay turur üçün śaraylar yaśarsız 

( ) bes allahü 

299.9 teǾālānıñ niǾmetlerini isiñizge tüşüriñiz ( ) daħı yirde bozuķlıķ 

ķılġanıñız 

299.10 ĥālde yürümeñiz ( ) şunday cemāǾat eytdi ( ) śāliĥ 

Ǿaleyhi's-selām ķavminden 

299.11 įmān kitürüvden tekebbürlendiler ol ķavm ( ) żaǾįf ķılınġan ādemlerge 

( ) 

299.12 śāliĥ Ǿaleyhi's-selām ķavminden įmān kitürgen ādemlerden yaǾnį śāliħ Ǿaleyhi's-

selāmnıñ ķavminiñ başları įmān kitürgen 

299.13 ādemlerni žulmleri sebebli żaǾiflendürdiler hem şularġa eytdiler ( ) eyā bilesiz mi 

siz (  

299.14 ) düristlikde śāliĥ Ǿaleyhi's-selām rabbinden dįn üyretür üçün yiberilgen 

peyġamber diyü ( ) įmān kitürgen 
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299.15 ādemler eytdiler ( ) düristlikde biz ( ) şol nersege (dįnge) ( ) ol nerse birlen 

śāliĥ Ǿaleyhi's-selām 

299.16 yiberildi ( ) įmān kitürüvçilerimiz diyü ( ) śāliĥ Ǿaleyhi's-selām 

ķavminden įmān kitürüvden 

299.17 tekebbürlengen ādemler eytdi ( ) düristlikde biz siz añar įmān 

kitürgen nerselerge inkār 

299.18 ķıluvçılarmız ( ) bes śāliĥ Ǿaleyhi's-selām ķavminden įmān kitürmegenleri 

teveni boġazladılar (  

299.19 ) daħı rableriniñ emrinden tekebbürlendiler ( ) daħı eytdiler ey 

śāliĥ Ǿaleyhi's-selām 

299.20 kitür sin bizge ( ) bizge vaǾde ķılġan nerseñni (Ǿaźābnı) ( ) 

eger sin dįn 

299.21 üyretür üçün yiberilmiş peyġamberlerden bolsañ ( ) bes śāliĥ (Ǿaleyhi's-

selām) ķavmini yir titrevi 

299.22 tutdı ( ) bes yurŧlarında ölükler bolup evrildiler ( ) bes 

śāliĥ 

299.23 (Ǿaleyhi's-selām) ķavminden yüz döndürdi ( ) daħı śāliĥ (Ǿaleyhi's-selām) eytdi 

ey ķavmim (  

299.24 ) taĥķįķ rabbimniñ vaĥy ķılġan nerselerni sizge irişdürdim ( ) 

daħı sizge naśįĥat  

299.25 ķıldım ( ) likin siz naśįĥat ķıluvçılarnı dost körmeysiz allahü 

teǾālā livāŧanıñ 

299.26 (ir kişi birlen iş ķıluvnıñ) ĥarāmlıġı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı 

299.27 lūt (Ǿaleyhi's-selām)nı yiberdük ( ) şol vaķtni lūŧ ķavmine eytdi 

( ) eyā siz 

299.28 şunday ķabāĥat işni ķılasız mı ( ) bu ķabāħat iş birlen sizge hiç ilk 

bolmadı 
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I / 300 

 

300.1 yaǾnį sizge ķadar bu işni hiç ķılġan ādem yoķ ( ) bütün Ǿālemden 

( ) 

300.2 düristlikde siz irlerge kilürsiz ( ) ķızuġuv üçün ( ) ħatunlarġa 

kilüvden başķa 

300.3 ( ) belki siz isrāf ķıluvçı kavmsiz bu āyet gerçi lūŧ Ǿaleyhi's-selām ķavmi 

ĥaķında vārid bolsa da 

300.4 likin bizden evvel bolġan peyġamberlerniñ şerįǾati bizge de şerįǾat bola her ķayçan 

allahü teǾālā inkārsız beyān itse 

300.5 livāŧanıñ ĥükmi teǾzįr birmek ( ) daħı lūŧ Ǿaleyhi's-selāmnıñ ķavminiñ 

cevābı bolmadı 

300.6 ( ) meger eytüvleri boldı ( ) lūŧnı hem añar iyergen ķavmni 

ķaryeñizden 

300.7 çıġarıñız ( ) düristlikde lūŧ hem añar iyergen ķavm sizniñ ķılġan 

işiñizden 

300.8 (livāŧadan) pāklik daǾvāsında bolġan ādemlerdür yaǾnį alar sizniñ ķılġan işiñizni 

ķabāĥatlik diyler ( ) 

300.8 bes biz lūŧnı hem ehlini ķutķarduķ ( ) meger ħātunnı ķutķarmaduķ 

( ) lūŧnıñ ħātunı 

300.9 Ǿaźābda ķaluvçılardan boldı ( ) daħı lūŧnıñ yavız ķavmi üzerine 

yaġmurdan Ǿaceb 

300.10 bolġan yaġmurnı yavdurduķ yaǾnį ķızġan balçıķdan bolġan ŧaşlarnı yavdurduķ ( ) 

bes ey muħammed 

300.11 (Ǿaleyhi's-selām) iǾtibār ķılup ķara ( ) niçük boldı ( ) yavız 

ādemlerniñ śoñġı 

300.12 ĥāli ( ) daħı medyen ħalķına yiberdük ķardeşleri şuǾayyib Ǿaleyhi's-

selāmnı ( ) 
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300.13 şuǾayyib Ǿaleyhi's-selām eytdi ey ķavmim allahġa Ǿibādet ķılıñız yaǾnį allahü teǾālānıñ 

birligine įmān kitüriñiz diyü 

300.14 ( ) sizniñ üçün bir allahdan başķa maǾbūd yoķdur 

( ) 

300.15 taĥķįķ sizge rabbiñizden minim rast peyġamber boluvıma delālet ķıla turġan muǾcize 

kildi ( ) 

300.16 bes śavt birlen ölçevde hem mįzān birlen ölçevde tamām ķılup ölçeñiz kimitmeñiz 

(  

300.17 ) daħı ādemlerge şeylerin (ĥaķların) kimitmeñiz ( ) daħı 

yirde küfr ve günāh birlen 

300.18 bozuķlıķ ķılmañız ( ) allahü teǾālā peyġamberler yiberüv birlen yirni tüzük 

ķılġannıñ śonıñda ( ) 

300.19 sizniñ allahü teǾālā emr ķılġan nerse birlen Ǿamel itüñiz ( ) sizniñ üçün izgüdür 

(  

300.20 ) eger siz įmān kitürüvçi bolsañız ( ) daħı şeyŧān kibi her bir dįn 

yollarından 

300.21 bolġan yolġa olŧurmañız ( ) įmān kitürgen ādemlerni ķorķutķanıñız ĥālde ĥażret-

i şuǾayyibniñ ķavmi 

300.22 her ķayçan bir ādem yolında saǾy kılur bolsa ol ādemni ŧıyalar idi hem şuǾayyib 

yalġançı sizni yalġanlap 

300.23 fitnege tüşürmesün diyü eyteler ( ) daħı allahnıñ yolından (dįninden) 

ŧıyġanıñız ĥālde 

300.24 öltürmeñiz ( ) şuǾayyibke įmān kitürgen ādemni ( ) daħı allahnıñ 

yolına (dįnine) 

300.25 ķañġırlıķ istegeniñiz ĥālde öltürmeñiz ( ) daħı ey şuǾayyib ķavmi siz şol 

vaķtni isigizge 

300.26 tüşüriñiz ( ) az boldıñız ( ) bes sizni allahü teǾālā köpeytdi ( ) 

daħı iǾtibār 
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300.27 ķılup ķarañız ( ) yirde bozuķlıķ ķıluvçılarnıñ śoñġı ĥāli niçük 

boldı 

 

 

I / 301 

 

301.1 ( ) ve eger sizden bir cemāǾat bolsa ( ) įmān kitürür bolsa 

( ) şol nersege 

301.2 (dįnge) ( ) min ol nerse (dįn) birlen yiberilmiş boldım ( ) ve bir 

cemāǾat min anıñ 

301.3 birlen yiberilgen nersege (dįnge) įmān kitürmeseler ( ) bes śabr itüp turıñız 

( ) 

301.4 allahü teǾālā bizniñ aramızda yaǾnį sizniñ birlen bizniñ aramızda ĥaķlıķ birlen ĥükm 

ķılġanġa ķadar ( ) 

301.5 ve ol allahü teǾālā ĥükm ķıluvçılarnıñ izgüregidür. sikizinçi cüzǿniñ tercemesi tamām 

boldı 

301.6 ( ) şunday cemāǾat eytti ( ) ol cemāǾat şuǾayyib Ǿaleyhi's-

selām ķavminden 

301.7 įmān kitürüvden tekebbürlendiler ( ) ey şuǾayyib elbette sini çıġarurmız 

( ) 

301.8 daħı sine įmān kitürgen ādemlerni siniñ birlen birge çıġarurmız ( )           

ķaryemizden çıġarurmız 

301.9 ( ) yeise sin bizniñ milletimizge (dįnimizge) ķaytursañ yaǾnį iki işniñ 

birisi bolur 

301.10 yā sizni ķaryemizden çıġaramız yā ki küfrge ķaytasız elbette şuǾayyib Ǿaleyhi's-selām 

alar milletinde bolmadı çünki 

301.11 peyġamberlerge aśla küfr dürist tügil likin cemāǾatni vāĥidke tıġılup idüp ķavminiñ 

ħiŧābı birlen şuǾayyib 

301.12 Ǿaleyhi's-selām da ķavmi de ħiŧāb ķılınġan ( ) şuǾayyib Ǿaleyhi's-

selām eytdi eyā biz sizniñ 
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301.13 milletiñizni mekrūh ķıluvçı bolsaķ da ķayturmız mu yaǾnį biz niçük sizniñ milletiñizge 

ķaytayıķ ĥālbūkim biz sizniñ 

301.14 milletiñizni mekrūh körüvçimiz ( ) taĥķįķ biz allahü teǾālāge 

yalġannı iftirāǿ ķılsaķ 

301.15 kirek ( ) eger sizniñ milletiñizge ķaytsaķ ( ) allahü 

teǾālā bizni 

301.16 sizniñ milletiñizden ķutķarġannıñ śoñında şuǾayyib Ǿaleyhi's-selāmnıñ eger biz sizniñ 

milletiñizge ķaytsaķ digen 

301.17 sözinden ķavminiñ ķaytuvı murād şuǾayyib ǿaleyhi's-selām peyġamber bolduķından 

anıñ küfr milletine ķaytuvı maĥāl 

301.18 ( ) daħı bizge dürist bolmas ( ) sizniñ milletiñizge ķaytuvımız 

(  

301.19 ) meger sizniñ milletiñizge ķaytuvımız dürist bolur terbiye itüvçimiz bolġan allahü 

teǾālānıñ bizni rüsvāy 

301.20 ķıluvnı tilevi vaķtında ġına ( ) rabbimiz her nerseni bilüv yüzinden 

śıydurdı ve çulġap 

301.21 aldı yaǾnį bolġan nerseni de hem sizden ve bizden bolaçaķ nerseni de ( ) 

įmānda ŝābit 

301.22 ķılup yavızlardan ķutķaruvda işlerimizni allahġa tapşırduķ ( ) ey rabbimiz açķay 

idiñ yaǾnį ĥükm 

301.23 ķılġay idiñ ( ) bizniñ daħı ķavmimiz arasını ( ) ĥaķlıķ birlen 

( ) 

301.24 daħı sin açuvçılarnıñ ĥükm itüvçilerniñ izgüregisün ( ) daħı eytdi (  

301.25 ) şuǾayyib Ǿaleyhi's-selām ķavminden kāfir bolġan cemāǾat 

( ) eger siz şuǾayyibke 

301.26 iyerseñiz ve öz dįniñizni ķuysañız ( ) düristlikde siz şuǾayyibke iyergen 

vaķtde hidāyetiñiz 

301.27 birlen şuǾayyibniñ azġunlıķını alışdurġanıñız üçün żarar itüvçilersiz ( ) bes 

şuǾayyib 
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301.28 Ǿaleyhi's-selāmnıñ įmān kitürmegen ķavmni zelzele yir silkinüv tutdı 

( ) bes 

 

I / 302 

 

302.1 şuǾayyib Ǿaleyhi's-selāmnıñ įmān kitürmegen ķavmi özleriniñ yurŧlarında şehrlerinde 

ölükler bolup 

302.2 evrildiler ( ) şunday ādemler şuǾayyibni yalġanġa tutdılar 

( ) 

302.3 göyā ki yurŧlarında turmaġan ādemler kibilerdür yaǾnį şol ķadar Ǿaźāb ķılındılar 

( ) 

302.4 şunday ādemler şuǾayyibni yalġanġa tutdılar ( ) şuǾayyibni yalġanġa 

tutuvçı ādemler özlerine 

302.5 żarar itüvçi boldılar yaǾnį dünyā ve āħiret żarar itdiler ammā şuǾayyib Ǿaleyhisselāmge 

įmān kitürgen ādemler 

302.5 dünyā ve āħiret fāǿide itdiler ( ) bes şuǾayyib (Ǿaleyhi's-selām) ķavminden 

yüz döndürdi ( ) 

302.6 daħı eytdi ey ķavmim ( ) taĥķįķ min sizge rabbimniñ vaĥy 

ķılġan nerselerin 

302.7 irişdürdim ( ) daħı sizge naśįĥat ķıldım ( ) bes niçük min 

302.8 kāfir bolġan ķavmniñ helāk boluvı üzerine ķayġuraym alar ayarġa münāsib ādemler 

tügil ( ) daħı 

302.9 yiberdük biz ( ) hiçbir ķaryege ( ) peyġamberden ( ) 

meger yiberdük ise ol 

302.10 ķarye ehlini tutduķ biz ( ) faķįrlikler ve avruvlar birlen ( ) 

yalbarsunlar 

302.11 ve bu işlensünler üçün ( ) munıñ śonıñda yavızlıķ (açlıķ ve 

avruv) ornına izgülik 

302.12 (baylıķ ve selāmetlik)ni almaşdurduķ ( ) tā kim köpeydiler yaǾnį özleri ve 

mālları köpeydi 
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302.13 ( ) daħı eytdiler ( ) taĥķįķ bizni ķayġı ve şādlıķ tutķan kibi 

aŧalarımıznı da 

302.14 ķayġı ve şādlıķ tutdı yaǾnį bir vaķt ķayġı irişüp bir vaķt şādlıķ irişüv dehrniñ Ǿādetinden 

günāh şomlıġından 

302.15 tügil diyü allahü teǾālānıñ niǾmetini güfrān idüp bu sözni eytdiler ( ) bes 

biz şuǾayyib ķavmini 

302.16 kinet Ǿaźāb birlen tutduķ ( ) ĥālbūkim şuǾayyib ķavmi Ǿaźāb itüvni 

bilmesler (  

302.17 ) ve eger ķarye ehli ( ) allahü teǾālāke hem yibergen 

peyġamberlerine įmān kitürseler 

302.18 idi hem küfrden śaķlansalar idi ( ) ol ķarye ehli üzerine açar idük (  

302.19 ) kökden ve yirden bereketlerni yaǾnį vaķtinde yaġmurlar birüp köp 

rızķlar birür idük 

302.20 ( ) likin peyġamberlerni yalġanġa tutdılar ( ) bes ol 

ķarye 

302.21 ehlini kesb ķılġan nerseleri (küfr ve günāhları) sebebli tutduķ biz ( ) eyā 

ķarye 

302.22 ehilleri emįn boldı ma ( ) Ǿaźābımıznıñ alarġa kiç birlen kilüvinden 

( ) 

302.23 ĥālbūkim alar yuķlaġanlardur yaǾnį yuķlaġan ĥāllerinde Ǿaźābımıznıñ kilüvinden emįn 

bolurlar mı yaǾnį 

302.24 emįn bolmasunlar ( ) yā ki ķarye ehlleri emįn bolurlar mı 

( ) 

302.25 özlerine Ǿaźābımıznıñ kündiz ķobaş köterilgen vaķtda kilüvinden ( ) 

ĥālbūkim alar oynarlar 

302.26 yaǾnį kündiz oynap yürügenleri ĥālde Ǿaźābımıznıñ kilüvinden emįn bolurlar mı yaǾnį 

emįn bolmasunlar 

302.27 allahü teǾālā öziniñ Ǿaźābından emįn boluvnıñ küfr boluvı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi (  
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I / 303 

 

303.1 ) eyā şuǾayyib lūŧ hem başka peyġamberlerniñ ķaryelerinden bolġan ķarye ehli 

allahü teǾālānıñ Ǿaźābından emįn 

303.2 boldılar mı ( ) bes allahü teǾālānıñ mekrinden emįn bolmas 

( ) meger 

303.3 įmān birlen küfrini almaşduruv sebebli özlerine żarar itüvçi ķavmge gine bu āyet delālet 

ķıladur allahü 

303.4 teǾālānıñ Ǿaźābından emįn boluvnıñ küfr boluvına niteki allahnıñ raĥmetinden ümįd 

kisüv küfr idey hem 

303.5 ķurān birlen ŝābit idi şunıñ üçün de eytildi įmān ķorķuv birlen ümįd itüv arasında 

devrān ķıla 

303.6 įmān yalġız ķorķuv ġına tügil ve alā allahnıñ raĥmetinden ümįd kisüv bola ol küfr hem 

yalġız ümįd itüv gine tügil 

303.7 ve alā allahnıñ Ǿaźābından emįn bola evvelde küfr diyü ( ) eyā allahü teǾālā 

beyān ķılmadı mu (  

303.8 ) yirni turuv birlen alġan ādemlerge ( ) ol yir ehlini helāk 

ķılġannıñ 

303.9 śonıñda ( ) düristlikde şāǿn ( ) eger tilesek biz ol yirni aluvçılarġa Ǿaźāb 

birlen 

303.10 irişürmiz ( ) günāhları sebebli ( ) daħı köñilleri üzerine 

mührlermiz (  

303.11 ) bes alar vaǾažni fāǿidelenüv ŧarįķınça işitmesler diyü yaǾnį şol revişçe allahü 

teǾālā beyān ķılmadı mu 

303.12 elbette ķıldı ( ) bu źikri ötken helāk ķılınġan ķaryeler ( ) ol 

ķaryelerniñ 

303.13 ħaberlerinden ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) siñe beyān ķılurmız ( ) 

taĥķįķ ol ķarye ehllerine 



 760

303.14 peyġamberleri kildi ( ) žāhir bolġan muǾcizeler birlen ( ) bes ol 

ķarye ehlleri 

303.15 peyġamberlerge įmān kitürür bolmadılar ( ) peyġamberler kilmesden 

burun yalġanġa tutuvları 

303.16 sebebli belki hemįşe küfrlerinde ķararlandılar ( ) oşandaķ yaǾnį ötkendegi 

ümmetlerniñ köñillerini 

303.17 mührlegen kibi ( ) kāfirlerniñ köñilleri üzerine tabiǾ ķılur allahü 

teǾālā bes 

303.18 alarnıñ köñilleri muǾcizeler hem ķorkınuvlar birlen de yomşarmas ( ) 

daħı ādemlerniñ köpisini 

303.19 tapmaduķ ( ) vaǾdege vefāǿ ķıluvdan yaǾnį allahü teǾālānıñ āyetler indürüv hem 

delįller indürüv birlen 

303.20 įmān hem taķvālıķ birlen ādemlerge vaǾdelerine ādemlerniñ köpisini vefā ķıluvçı 

tapmaduķ (  

303.21 ) daħı düristlikde ādemlerniñ köpisini allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçılar 

tapduķ (  

303.22 ) munıñ śoñında źikr ķılınġan resūllerden śoñ mūsānı peyġamber itüp yiberdük 

( ) 

303.23 muǾcizelerimiz birlen ( ) firǾavunge hem firǾavunnıñ ķavmine ( ) 

bes firǾavun hem ķavmi 

303.24 muǾcizelerimizge žulm itdiler yaǾnį įmān kitürüv ornına inķār itdiler firǾavun diyü mıśır 

pādişāhlarından 

303.25 her bir pādişāhġa eytile niteki fāris pādişāhsına kesrį , rūm pādişāhlarına ķayśar, ĥabeş 

pādişāhsına necāşį 

303.26 diyile idi firǾavunnıñ ismi ķābūs yā ki velįd bin musǾab ( ) bes ey muħammed 

iǾtibār ķılup ķara 

303.27 ( ) bozuķlıķ ķıluvçılarnıñ śoñġı ĥāli niçük boldı ( ) 

daħı 
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303.28 mūsā Ǿaleyhi's-selām eytdi ey firǾavun ( ) düristlikde min bütün 

Ǿālemni terbiye itüvçi 

303.29 bolġan allahdan siñe hem ķavmiñe dįn üyretür üçün yiberilmiş peyġambermün 

( ) lāyıķdur 

 

I / 304 

 

304.1 miñe eytmessizligim ( ) allahü teǾālā üzerine ( ) meger ĥaķnı ġına eytüvim 

lāǿikdür (  

304.2 ) taĥķįķ min sizge rabbiñizden žāhir muǾcize birlen kildim 

( ) bes 

304.3 minim birlen birge isrāǿįl balalarını yiber yaǾnį isrāǿįl balalarını āzād it atalarınıñ yirleri 

bolġan 

304.4 arż-ı muķaddesege ķaytsunlar yūsuf Ǿaleyhi's-selām vefāt bolġandan śoñ firǾavun benū 

isrāǿįlge gālib bolup 

304.5 alarnı ķul itdi hem aġır ħiđmetler itdürdi ( ) firǾavun eytdi eger sin 

rabbiñden 

304.6 muǾcize birlen kilgen bolsañ ( ) bes ol muǾcizeñni kitür yaǾnį minim ĥużūrımda 

körset 

304.7 rast peyġamber boluvıñ ŝābit bolsuñ diyü ( ) eger sin rabbiñizden 

žāhir muǾcize 

304.8 birlen kildim digen söziñde rast sözlilerden bolsañ ( ) bes ĥażret-i mūsā 

ŧayaġını taşladı 

304.9 ( ) bes şol vaķtduķ ŧayaġı cılanlıġı žāhir şiksiz bolġan uluġ cılan 

boldı 

304.10 hażret-i mūsā ŧayaķnı yirge ŧaşlaġan śoñında tükli cılan bolup evrildi hem aġzını açdı 

aġzınıñ 

304.11 iki arası siksen arşın miķdārı körindi aġzınıñ töpen yaġnı yirge ve yoġarı yaġını firǾavun 

304.12 serāyınıñ töpesine ķoydı munıñ śonıñda firǾavunga yöneldi firǾavun ķaçdı hem 

ķorkuvından ŧabįǾį ĥācetini 

304.13 ötedi her ķayu ħalķ ziyāde ķorķuşdılar yigirmi biş miñ ādem ķorķudan öldi firǾavun ey 

mūsā 
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304.14 cılannı tut ķasem itüp eytemün siñe įmān kitürürmün didi hem benū isrāǿįlni azād ķılup 

siniñ 

304.15 birlen yiberürmün didi ĥażret-i mūsā ŧayaķnı tutdı evvelgiçe tayaķ boldı “beyđāvį” 

( ) 

304.16 daħı ĥażret-i mūsā ķolnı çiñinden śovırdı (çıġardı) ( ) bes şol 

vaķtduķ 

304.17 ķolı Ǿādetden ŧış ķaravçılarġa aķ bolup körindi nūrı ķuyaş yaķtılıġına ġālib boldı 

(  

304.18 ) firǾavun ķavminden bolġan cemāǾat eytdi ( ) düristlikde bu mūsā 

( ) 

304.19 siĥr Ǿilmini bilgüçi sāĥirdür ( ) siĥri birlen sizni yiriñizden 

(mıśır 

304.20 yirinden) çıġaruvnı tileydür ( ) bes nerse buyurasız ve meşveret ķılasız diyü 

yaǾnį şol revişçe 

304.21 firǾavun hem reǿįsleri ĥażret-i mūsā ĥaķında meşveret ķıldılar ( ) 

firǾavunnıñ ķavmi firǾavunge 

304.22 eytdiler mūsānıñ hem ķardeşi hārūnnıñ işlerinde kiçiktür aşuķma ( ) 

daħı 

304.23 türli şehrlerge siĥrçilerni cıyuvçılarnı yiber ( ) ol cıyuvçılar siñe her 

bir siĥr 

304.24 Ǿilmini bilgüçi siĥrçilerni kitürürler ( ) siĥrçiler firǾavunge kildiler 

304.25 ( ) siĥrçiler firǾavunge eytdiler eyā bizge ħidmet yalı barmay 

( ) 

304.26 eger biz mūsāġa üstün bolsaķ ( ) firǾavun eytdi belį sizge eger üstün bolsañız 

ħidmet yalı 

304.27 bar ( ) daħı düristlikde siz miñe yaķın ķılınmış ādemlerden siz 

( ) siĥrçiler 
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304.28 eytdiler ey mūsā ( ) yā ki sin evvel ŧayaġıñnı taşlaysañ mı 

( ) ve yā ki 

304.29 evvel taşlavçılar biz bolamız mı ( ) ĥażret-i mūsā sāĥįrlerge eytdi evvel siz 

taşlañız diyü ( ) 

 

I / 305 

 

305.1 bes siĥrçiler yiplerini ve ŧayaķlarını taşlaġanları zamānda ( ) 

ādemlerniñ közlerini 

305.2 siĥrlediler yaǾnį ādemlerniñ közlerine vāķaǾda bolġan nerseniñ ħilāfını körsetdiler 

( ) daħı 

305.3 siĥrleri birlen ādemlerni ķorķutdılar ( ) daħı uluġ siĥrini kitürdiler yaǾnį 

sāĥirler ķalun 

305.4 yipler ozun aġaçlar taşladılar küllisi yügürüp yürüy turġan cılan bolup yir üsti cılan 

birlen ŧoldı 

305.5 birisi üstine birisi aŧlandılar ( ) daħı mūsāġa biz vaĥy ķılduķ 

( ) ŧayaġıñnı 

305.6 taşla dip bes ĥażret-i mūsā tayaġını taşladı uluġ cılan bolup evrildi 

( ) 

305.7 bes şol vaķtduķ cılan bolup evrilgeç siĥrçiler yalġandan körsetken cılanlarnı yutar boldı 

ĥażret-i 

305.8 mūsānıñ ŧayaġı cılan bolup siĥrçilerniñ cılan bolup körüngen ŧayaķlarını ve yirlerini 

hemmesini aşap bitürdi 

305.9 munıñ śonıñda ĥażret-i mūsā cılannı tutdı evvelgiçe ŧayaķ boldı siĥrçilerden başķaları 

hemmesi ķorķup 

305.10 ķaçdılar sāĥirler eytdiler eger mūsā işlegen iş bizniki kibi siĥr bolsa bizniñ ŧayaķlarımız 

ve yiplerimiz öz 

305.11 ĥāllerinde ķalurlar idi elbette bu siĥr tügildür didiler ( ) bes ĥaķlıķ vāķaǾ ve 

ŝābit boldı 

305.12 ( ) daħı sāĥirlerniñ ķılġan Ǿamelleri bāŧıl boldı ( ) bes bu 

orunda 
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305.13 firǾavun hem ķavmi ciñildiler ( ) daħı ħorlıķġa ve töpenlikge töşkenleri 

ĥālde ķaytdılar 

305.14 ( ) daħı sāĥirler secde ķılġanları ĥālde yüzleri üzerine taşlanmış 

boldılar 

305.15 yaǾnį sāĥirler ĥażret-i mūsā işlegen işniñ allahü teǾālā ŧarafından muǾcize bolduķını 

bildüklerinde şol ĥālde įmān 

305.16 kitürmege mecbūr bolup secdege yıġıldılar ( ) daħı bütün Ǿālemniñ 

terbiye itüvçisi 

305.17 bolġan allahġa įmān kitürdük didiler ( ) yaǾnį mūsā birlen hārūn 

Ǿaleyhi's-selām rabbisine 

305.18 įmān kitürdük didiler ( ) firǾavun sāĥirlerge açuvlanup eytdi allahġa yā 

ki mūsāġa įmān 

305.19 kitürdiñiz mü ( ) minim sizge ruĥśat birivimden burun ( ) 

düristlikde sizniñ hem 

305.20 mūsānıñ bu işlegen işi elbette hįledür ( ) bu mekrini siz yaǾnį mūsā 

hem siz siĥrçiler 

305.21 mıśır şehrinde mekr ķıldıñız yaǾnį siz bu işni hįle birlen ķıldıñız vaǾde ķılınġan orunġa 

(śaĥrāġa) çıķmay 

305.22 şehrde ķıldıñız ( ) mıśır şehrinden ehlini (ķıbŧįlerni) çıġaruvıñız üçün 

öziñizni hem benū 

305.23 isrāǿįlni ķutķaruv üçün ( ) bes ķılġan işiñizniñ śoñġı ĥāli ni bolacaġını tiz 

bilürsiz 

305.24 ( ) elbette kisermün ( ) ķollarıñıznı ve ayaķlarıñıznı ħilāf 

yaķdan yaǾnį 

305.25 oñ ķolıñıznı ve śol ayaġıñıznı yā kirisinçe kisüp kişilikden çıġarurmun 

( ) munıñ śonıñda 

305.26 hemmeñizni aśarmun başķalarġa Ǿibret bolursız diyü ( ) siĥrçiler eytdiler iħtiyārıñ 

tilediñ ni ķıl 

305.27 ( ) düristlikde biz niçük ölsek de ölgenniñ śoñında rabbimizge 

ķaytuvçılarımız bes 
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305.28 siniñ ķorķutuvıñdan ķorķmaybiz ( ) ve bizlerden sin hiç nerseni inkār 

itmeysün ve Ǿayblamaysun 

 

I / 306 

 

306.1 ( ) meger rabbiñizniñ āyetlerine įmān kitürüvimizni inkār ve Ǿayb 

itesün ( ) rabbimizniñ 

306.2 āyetleri bizge kilgenniñ śoñında yaǾnį sin münāķıbnıñ ve müġāħirniñ aślı bolġan įmān 

kitürüvimizni gine inkār 

306.3 iteseñ siniñ rıżālıġıñnı istep įmāndan döner ĥālimiz yoķ diyü ( ) ey 

rabbimiz bizge (firǾavun) 

306.4 ķorķutķan nersesini ķılġan vaķtde) śabırlıķnı bir ( ) daħı bizni müselmān 

bolġan ĥālimizde öter 

306.5 baǾżılar firǾavun vaǾįd ķılġan nersesini ķıldı digenler niteki ibn-i Ǿabbās kündizniñ 

evvelinde sāĥirler idi 

306.6 āħirinde şehįdler boldılar didi baǾżılar ķılurġa küçi yiŧmedi didiler çünki allahü teǾālā 

ĥażret-i mūsā 

306.7 birlen hażret-i hārūnġa hem sizge iyergen ādemler ġāliblersiz diyü ķurānda ħaber birdi 

(  

306.8 ) firǾavun ķavminden bolġan cemāǾat eytdi ( ) ey firǾavun eyā sin 

mūsānı hem mūsānıñ 

306.9 ķavmini ķaldurursañ mı ( ) yirde bozuķlıķ ķılsunlar üçün yaǾnį 

ādemlerni ķuturtup siñe 

306.10 ķarşılıķ ķıluvġa ündevleri üçün ( ) daħı sini hem maǾbūdlarıñnı ķoyuvları 

üçün firǾavun 

306.11 yuldızlarġa Ǿibādet ķıla idi digenler yā ki ķavmi üçün maǾbūdlar yaśap miñe yaķınlıķ 

ĥāśıl itüv üçün 

306.12 şol maǾbūdlarge (śanemlerge) Ǿibādet ķılıñız diyü buyurdı dimişler yaǾnį mūsānı hem 

mūsāġa iyergen ķavmni 

306.13 cezālamay ķaldurasun mı ĥālbūkim alar siniñ żararıña ni ķadar işler ķılalar didiler 

( ) firǾavun 
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306.14 eytdi mundan burun niçük ķılġan idim yine de şol ŧarįķ benū isrāǿįlniñ yeñi tuvġan ir 

balalarını 

306.15 ötürtürmün ( ) daħı ķız balalarını tirik köyinçe ķaldurturmun 

( ) ve düristlikde 

306.16 biz benū isrāǿįller üstinde ġāliblermiz alar bizniñ ķol astımızda maġlūblardur 

( ) ĥażret-i mūsā 

306.17 öziniñ ķavmine (benū israǿįlge) eytdi ( ) allahdan yardem isteñiz hem 

firǾavundan işitken 

306.18 sözge śabırlıķ ķılıñız ( ) düristlikde yir allah üçün mülkdür 

( ) ol 

306.19 yirni ķullarından tilegen ādemge birür ( ) maķtavlı śoñġı ĥāl şirkden 

śaķlanuvçılarġadur 

306.20 yaǾnį ĥażret-i mūsā allahnıñ benū isrāǿįlge yardem itüvi birlen ķıbtįlarnı helāk itüvi 

birlen vaǾdesini 

306.21 itdi ( ) benū isrāǿįl eytdiler biz firǾavunlar ŧarafından rencitilmiş bolduķ 

balalarımıznı ötürüvleri 

306.22 birlen ( ) siniñ bizge peyġamber bolup kilüviñden burun 

( ) daħı siniñ 

306.23 bizge peyġamber bolup kilüviñden śoñda ir balalarımıznı ķaytadan ötürüvleri birlen 

rencitilmiş bolduķ 

306.24 ( ) ĥażret-i mūsā benū isrāǿįlge eytdi yaķındur rabbiñizden 

( ) sizniñ 

306.25 düşmānıñıznı helāk ķıluvı yaǾnį firǾavunlarnı ( ) daħı sizni 

firǾavunlar ornına yirde 

306.26 ķaldurmaķlıġı ( ) bes rabbiñiz sizniñ yirde niçük Ǿamel ķıluvıñıznı 

ķarar ve körür yaǾnį sizlerden 

306.27 ķayuñız allahü teǾālānıñ niǾmetine şükrāne ķılup ve ķayuñız küfrān ķılur ve ķayuñızġa 

tiyüşli cezāsını birür 
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306.28 ( ) ve taĥķįķ açlıķ birlen tutduķ firǾavunnıñ ķavmi ( ) köp 

yıllarda yaǾnį 

 

I / 307 

 

307.1 yaġmurlar ve śular az boluvı birlen ( ) daħı yimişlerden kimitüv birlen 

( ) 

307.2 firǾavun hem ķavmi vaǾažlensünler üçün yaǾnį bu açlıķnıñ küfrleri ve günāhları 

şomlıġında idükni 

307.3 bilsünler üçün ( ) bes her ķayçan firǾavun ķavmine izgülik kilse yaǾnį 

toķlıķ 

307.4 ve baylıķ ve selāmetlik kilse ( ) bu toķlıķ ve baylıķ ve selāmetlik bizniñ 

üçündür biz bu niǾmetlerge 

307.5 tiyüşlimiz diyü eytdiler ( ) ve eger firǾavun ķavmine yavızlıķ kilse yaǾnį 

açlıķ ve faķįrlik ve avruvlıķ 

307.6 ( ) mūsā hem mūsā birlen birge bolġan müǿminlerden şomlanurlar 

yaǾnį 

307.7 bizge bu yavızlıķ sizniñ şomlıġıñızdan diyü ( ) āgāh bolıñız ( ) ol 

firǾavunlarnıñ 

307.8 şomlarınıñ sebebi allahü teǾālā ħużūrundadur yaǾnį allahü teǾālānıñ ĥükminde ve 

tilevindedür ve alarġa irişken 

307.9 yavızlıķ ve izgülik küllisi allahü teǾālādandur ( ) likin firǾavun 

ķavminiñ köpisi 

307.10 munı bilmesler yaǾnį özlerine irişken nerseniñ allahü teǾālādan idükni ( ) daħı 

firǾavun ķavmi eytdi 

307.11 ( ) ķayu zamān bizniñ ķaşıbızda siĥr dip iǾtiķād ķılınġan nerseni kitürürsün 

( ) muǾcizeden 

307.12 yaǾnį bizniñ iǾtikādımızda siĥr bolup öz iǾtiķādınça muǾcize bolġan nerseni ķayu zaman 

bizge kitürürsün diyü 
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307.13 mūsā Ǿaleyhi's-selāmge eytdiler ( ) ol öziñ muǾcize dip iǾtiķād āyetiñ birlen 

bizniñ közlerimizni 

307.14 siĥrleviñ üçün ( ) bes biz siñe įmān kitürüvçilerden tügilmiz 

( ) 

307.15 bes biz firǾavunlar üzerine özlerini ŧavāf ķılup orunlarını ve iginlerini ürte turġan 

ķuvvetli 

307.16 yaġmur yiberdük ( ) daħı çikirtkeler hem uluġ kibekler yiberdük 

( ) daħı ŧaş 

307.17 baķalar hem ķanlar yiberdük sigiz kün bik ķaŧı ķaranġu bolup Ǿaceb ķuvvetli yaġmur 

yaġup ķıbŧįlarnıñ 

307.18 bütün ivlerine ŧolġan ivlerinden çıġuv mümkin bolmaġan ammā benū isrāǿįllerniñ ivleri 

birsine birisi 

307.19 kiritilüp bināǿ ķılınġan bolduķdan alarġa bu yaġmurdan żarar kilmedi digenler bütün 

yirleri śu birlen 

307.20 ŧolġan şundan śoñ ĥażret-i mūsāġa yalbarġanlar ey mūsā rabbiñe duǾā ķıl bu yaġmurdan 

bizni ķutķarsa 

307.21 siñe įmān kitüremiz digenler ĥażret-i mūsā duǾā ķılġaç yaġmur ŧoķtaġan kün açılup 

kitken ölenler 

307.22 ve iginler meŝeli körülmegen revişde öskenler ķıbŧįlar hemįşe įmān kitürmegenler 

şundan śoñ allahü teǾālā 

307.23 çikirtkeler yibergen iginlerni ve yemişlerini tamām aşap bitürgenler śoñra ivleriniñ 

işiklerin ve tevbelerin 

307.24 hem kiyimlerin aşay başlaġanlar kıbtįler ĥażret-i mūsāġa yine de yalbarurġa kilgenler 

şundan śoñ 

307.25 ĥażret-i mūsā śaĥrāġa çıġup ŧayaġı birlen maşrıķ hem maġrib ŧarafına işāret ķılġanda 

çikirtkeler 

307.26 ŧaralġanlar yine de ķabŧįlar įmān kitürmegenler mundan śoñ allahü teǾālā uluġ 

ķandalalar (kibekler) 

307.27 yibergen ol ķandalalar çikirtkelerden ķalġan nerselerni aşaġanlar hem ŧaǾāmlarına 

tüşkenler kiyimlerine 

307.28 ve tirilerine kirüp ķanlarnı śovurġanlar ĥażret-i mūsāġa üçünçi mertebe kilüp 

yalbarġanlar ĥażret-i 

307.29 mūsā duǾā ķılġaç allahü teǾālā ķandalalarnı da alġan şundan śoñ yine įmān 

kitürmegenler ĥāżir yaķına bildiñ 
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I / 308 

 

308.1 sin çın siĥrçi ikensün digenler şundan śoñ ŧaş baķalar yibergen alar ile bütün kiyimleri 

308.2 ve ŧaǾāmları ve yaŧa turġan orunları ŧolġan ayaķlarına ve üstlerine hem söyleşken vaķtde 

aġızlarına sikirgenler 

308.3 dörtinçi mertebe ĥażret-i mūsāġa kilüp yalbarġanlar ĥażret-i mūsā ķabŧįlardan įmān 

kitürürge Ǿahd 

308.4 alup duǾā ķılup allahü teǾālādan śoraġan allahü teǾālā bu baķa belāsından hem 

ķutķarġan śoñra yine ķıbŧįlar 

308.5 įmān kitürmegenler vaǾdelerinde turmaġanlar munıñ śoñında allahü teǾālā ķan yibergen 

bütün śuları ķan bolġan 

308.6 ĥattā ķıbŧį birlen isrāǿįli bir śavtdan içmekçi bolsalar śavtnıñ ķabŧįġa ķaraġan yaġı ķan 

bola iken 

308.7 isrāǿįliniñ aġzından ķabtį śu içse aġzına ķanġa eylenüp kire iken ( ) Ǿaķıllı 

ādemge 

308.8 bilimsiz bolmaġan beyān ķılınġan Ǿalāmetlerni yiberdük ( ) bes įmān 

kitürüvden tekebbürlendiler 

308.9 ( ) daħı kabŧįlar çikden ötken yavız ķavm boldılar ( ) 

ķabŧįlar 

308.10 üzerine Ǿaźāb tüşken zamānda yaǾnį beyān ķılınġan Ǿaźāblar ( ) eytdiler 

( ) ey 

308.11 mūsā bizniñ üçün rabbiñe duǾā ķıl ( ) siniñ ĥużurında Ǿahd ķılġan nersesi 

birlen yaǾnį 

308.12 peyġamberlik Ǿahdi birlen ( ) eger de duǾāǿ ķılup bizden Ǿaźābnı 

açsañ yaǾnį 

308.13 siniñ duǾāñ berekātında allahü teǾālā bizden bu Ǿaźābnı köterse ( ) elbette 

siñe įmān kitürürmiz 

308.14 ( ) daħı āzād ķılup siniñ birlen birge isrāǿįl balalarını 

yiberürbiz diyü 
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308.15 ( ) bes firǾavunlardan Ǿaźābnı açķanımız (alġanımız) zamānda 

( ) şol 

308.16 müddetke ķadar ( ) ol firǾavunlar ol müddetke irişküçilerdür yaǾnį Ǿaźāb ķılına 

turġan yā ki 

308.17 helāk bola turġan müddetke ķadar ( ) Ǿaźābnı açķanımız zamānduķ ol 

firǾavun ķavmi ǿahdlerini 

308.18 bozġuçılardur yaǾnį įmān kitürmesler hem benū isrāǿįlni āzād itmesler ( ) bes 

ķıbŧįlardan 

308.19 öç aluvnı tiledük biz ( ) daħı tebrenligi maǾlūm bolmaġan dįñgizge 

ġarķ itdük biz 

308.20 alarnı ( ) oşbunıñ sebebli ġarķ itdük ķıbŧįlar bizniñ Ǿalāmetlerimizni 

yalġanġa 

308.21 tutdılar ( ) daħı bizniñ Ǿalāmetlerimizden ġāfiller boldılar yaǾnį alarnı 

ġarķ itüvimiz 

308.22 Ǿalāmetlerimizni yalġanġa tutuvları hem Ǿalāmetlerimizden ġāfil ādemler kibi fikr 

ķılmavları sebeblidür (  

308.23 ) daħı şunday ādemlerni ķararlandurduķ ( ) ol ādemler żaǾįf 

ķılınmış 

308.24 boldılar yaǾnį firǾavunlar ķul itüp ve ir balalarını boġazlap żaǾįflendürgen isrāǿįl 

balalarını 

308.25 ķarārlandurduķ ( ) yirniñ ķuyaş çıġış hem çuyaş baŧış orunlarında 

yaǾnį firǾavun 

308.26 Ǿamālķa śoñında benū isrāǿįlni şām yirinde ķararlandurduķ ( ) şunday 

yirniñ ķuyaş çıġış 

308.27 ve ķuyaş baŧışı orunlarġa ol orunlarda (yirlerde) śu ve aġaçnıñ köpligi birlen bereket 

birdük biz 

308.28 yaǾnį fāǿidesini köp ķılduķ biz ( ) daħı rabbiñniñ körkem bolġan 

sözi tamām boldı 

308.29 yaǾnį yirine yiŧdi allahü teǾālānıñ żaǾiflendürülgen ve cebr itilgen ādemlerge enǾām 

ķıluvnı tileymiz 
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I / 309 

 

309.1 digen sözi ( ) isrāǿįl balaları üzerine körkem sözi tamām boldı 

( ) 

309.2 firǾavunlarnıñ rencitüvlerine śabr ķıluvları sebebli ( ) daħı ħarāb ķılduķ biz ( ) 

şol nerseni (  

309.3 ) ol nerseni firǾavun hem ķavmi ķılur boldı yaǾnį firǾavunįlerniñ 

bināǿ itken serāylarını 

309.4 ve Ǿimāretlerini ( ) daħı şol nerseni ħarāb itdiñ ( ) ol nerseni firǾavunįler 

yoķarı köterür 

309.5 boldılar yaǾnį büyük binālarını ( ) daħı isrāǿįl balaların 

dįñgizden ötkerdük 

309.6 ĥażret-i mūsā Ǿāşūrā küninde firǾavun helāk bolġannıñ śoñında benū isrāǿįl birlen ġark 

bolmayınça dįñgizden 

309.7 ötdi digenler hem benū isrāǿįl allahü teǾālānıñ bu uluġ niǾmetiniñ şükrānesi üçün bu 

künde rūze tutķanlar 

309.8 ( ) bes isrāǿįl balaları şunday ķavm üzerine kildiler ( ) 

ol 

309.9 ķavm özleri üçün bolġan śanemlarġa Ǿibādet birlen tururlar yaǾnį śanemlerġa Ǿibādet 

ķılurlar bu ķavmden 

309.10 Ǿamaliķa ķavmi murād ( ) benū isrāǿįl eytdiler ey mūsā (Ǿaleyhi's-selām) 

( ) bizge 

309.11 ilah-ı maǾbūd yaśaġıl ( ) niteki bu ķavm üçün maǾbudlar bar 

( ) ĥażret-i 

309.12 mūsā benū isrāǿįlge eytdi düristlikde siz nādān bolġan ķavmsiz ( ) 

düristlikde 

309.13 bu ķavm anda nerse bolġan helākdür yaǾnį bu ķavmniñ tutķan dįnlerini allahü teǾālā 

vįrān ķılur ve Ǿibādet ite turġan 
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309.14 śanemlerni śındurur ( ) daħı bu ķavmniñ Ǿamel ķılġan nerseleri 

bāŧıldur (  

309.15 ) ĥażret-i mūsā benū isrāǿįlge eytdi eyā min allahġa başķanı sizge maǾbūd 

boluvġa isteymün mü 

309.16 ( ) ĥālbūkim ol allahü teǾālā sizni öz zamānıñızdan bolġan 

bütün Ǿālem üzerine 

309.17 artuķ ķıldı yaǾnį başķalarġa birmegen niǿmetlerni sizge birdi ( ) daħı ey isrāǿįl 

balaları şol vaķtni 

309.18 isiñizge tüşüriñiz ( ) sizni firǾāvun ķavminden ķutķarduķ 

( ) 

309.19 firǾavun ķavmi sizge Ǿaźābnıñ yavızını tutalar idi ( ) oġullarıñıznı 

öltüreler idi 

309.20 ( ) daħı ħatunlarıñıznı tirik ĥālinçe ķalduralar idi 

( ) 

309.21 ve sizniñ ir balalarıñıznı öltürüvlerinde rabbiñizden sizge uluġ belāǿ bar idi 

( ) daħı biz mūsāġa 

309.22 vaǾde ķılduķ ( ) zü'l-ķā-Ǿdeniñ oŧuz kiçesini ( ) daħı oŧız kiçeni 

zü'l-hicceden 

309.23 on kiçe birlen tamām ķılduķ ( ) bes mūsānıñ rabbisiniñ söyleşürge ķılġan 

vaǾdesi tamām 

309.24 boldı ( ) ķırķ kiçe bolġan ĥālde ĥażret-i mūsā mıśırda firǾavun helāk bolġandan 

soñ benū isrāǿįlge 

309.25 allahdan dįn üyrete turġan bir kitāb kitürem diyü vaǾde ķıldı ol kitābda sizge ķılurġa 

yaraġan nerseler de 

309.26 ķılurġa yaramaġan nerseler de bar didi firǾavun helāk bolġandan śoñ ĥażret-i mūsā ol 

kitābnı allahü teǾālādan 

309.27 śoradı allahü teǾālā oŧuz kün rūze tutuv birlen buyurdı ĥażret-i mūsā oŧuz kün rūze 

tutķaç aġzından 

309.28 eşegi is kile başlav sebebli misvāķ istiǾmāl itdi şundan śoñ ferişteler ĥażret-i mūsāġa 

eytdiler 
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I / 310 

 

310.1 rūze vaķtinde misvāk istiǾmāl ķılmavıñdan burun aġzıñdan misk isi kiledür idi misvāk 

istiǾmāl 

310.2 ķılup aġzıñnıñ isini bozdıñ didiler allahü teǾālā şundan śoñ yine on kün ruze tutuv birlen 

emr 

310.3 itdi ĥażret-i mūsā yine on kün rūze tutdı şol źü'l-hicceniñ on kün içinde allahü teǾālā 

ĥażret-i  

310.4 mūsāġa tevrāt indürdi hem ĥazret-i mūsā birlen söyleşdi ( ) daħı 

mūsā 

310.5 ķardeşi hārūnġa eytdi ( ) minim ķavmimde minim ornıma turġuçı bol 

( ) daħı 

310.6 ķavmimniñ işlerini tüzet ( ) daħı bozuķlıķ ķıluvçılarnıñ yolına 

iyerme (  

310.7 ) daħı mūsā Ǿaleyhi's-selām bizniñ tevrāt birüv birlen ve söyleşüv birlen 

vaǾde ķılġan 

310.8 ornımızġa kilgen zamānda ( ) daħı mūsānıñ rabbisi mūsāġa söyleşken zamānda 

ĥażret-i mūsā 

310.9 allahü teǾālānıñ sözini her bir cihetden işitdi bu ŧarįķ işitüvi allahü teǾālānıñ sözi 

bendeler sözi 

310.10 kibi tügil ikenlikge işāret üçün didiler ( ) ĥażret-i mūsā eytdi ey rabbim 

öziñni 

310.11 miñe körset ( ) siniñ śarı ķararmun diyü bu sözde allahü teǾālānı fi'l-cümle 

körüvniñ 

310.12 düristligine işāret bar çünki peyġamberlerden maĥālni istev mümkin tügil 

( ) allahü teǾālā cevābda 

310.13 eytdi ey mūsā mini körmessün yaǾnį mini körürge küçin yitmes ( ) 

likin 

310.14 taġġa ķara (zebįr taġı murād digenler) ( ) indi eger taġ ornında ķararlansa 

ve ŝābit 
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310.15 bolsa ( ) bes mini tiz körürsün bu sözde hem allahü teǾālānı körüvniñ 

düristligine delālet 

310.16 bar çünki taġnıñ ornında ķararlanuvı ĥadd-i źātında mümkin mümkinge taǾlįķ ķılınġan 

nerse de mümkin bola (  

310.17 ) mūsānıñ rabbisiniñ nūr-ı taġġa žāhir bolġan zamānda ( ) taġnı 

taralmış 

310.18 ķıldı ( ) daħı ĥażret-i mūsā körgen nersesinden ķorķuvdan hoşsız bolġan 

ĥālde 

310.19 yıġıldı ( ) bes ĥażret-i mūsā hoşuna kilgen zamānda körgen nersesini 

uluġlap eytdi 

310.20 ( ) kāmil pāklav birlen pāklaymun sini iźinsiz munday suǿālge 

bāŧırçılıķ ķıluvdan 

310.21 siñe tevbe itdim (ķayıtdım) ( ) daħı min ķavmim içinden siñe įmān 

kitürüvçilerniñ 

310.22 evvelgisimün yā ki siniñ dünyāda körülmiş bolmavıña įmān kitürüvçilerniñ 

evvelgisimün ( ) 

310.23 allahü teǾālā eytdi ey mūsā ( ) düristlikde min sini ādemler 

üzerine iħtiyār 

310.24 ķıldım ( ) tevrātnıñ yazılmış kāġıdları birlen ( ) daħı sine söyleşüvim 

birlen ( ) 

310.25 bes sin min öziñe birgen nerseni tut ( ) daħı minim bu birgen 

niǾmetime şükr 

310.26 ķıluvçılardan bol ĥażret-i mūsānıñ allahü teǾālānı körüvni śoravı Ǿarefe küninde boldı 

allahü teǾālānıñ 

310.27 ĥażret-i mūsāġa tevrātnı birüvi ķurbān Ǿıydı küninde boldı digenler 

( ) daħı 

310.28 mūsā üçün tevrāt ŧaķŧalarında yazduķ biz ( ) dįnde kirekli her bir nerseden 

( ) 
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310.29 vaǾažden her nerseni ( ) daħı ĥükmlerden her nerseni beyān ķıluvdan 

her nerseni yazduķ 

 

I / 311 

 

311.1 bu tevrāt yazılġan ŧaķŧalarda iħtilāf ķıldılar baǾżılar on idi ve baǾżılar yidi idi didiler 

311.2 baǾżılar zebercedden baǾżılar zümrüdden baǾżılar ķızıl yāķūtdan baǾżılar bu ŧaķŧa ķaŧı 

ķara ŧaşdan idi 

311.3 didiler (kara ŧaķŧaġa balalarnıñ yazuvı dürist tügil dip ŧalaşķan mollalarġa Ǿibret 

( ) 

311.4 bes ol tevrāt ŧaķŧalarnı turuşuv birlen tut ( ) daħı ķavmiñe buyur 

(  

311.5 tevrātnıñ körkemregini ŧaķŧalar tutarlar yaǾnį śabr Ǿafv ķıśāś kibilerni 

( ) tiz sizge 

311.6 allah (teǾālā) nıñ ŧāǾatinden çıġuvçılarnıñ yurŧlarını körsetürmün yaǾnį firǾavun hem 

ķavminiñ 

311.7 yurŧlarını (mıśırnı) hem Ǿād ve semūdnıñ menzillerini körsetürmün sizniñ iǾtibār ķılup 

ķaravıñız üçün 

311.8 eger iǾtibār ķılup ķarasañız alar kibi allahnıñ ŧaǾatinden çıġuvdan śaķlanursız 

( ) 

311.9 kemāl ķudretime delālet ķıla turġan āyetlerimden elbette döndürürmün 

( ) yirde 

311.10 tekebbürlik ķıluvçı ādemlerni ( ) ĥaķdan başķa tekebbürlik ķıluvçı ādemlerni 

yaǾnį bāŧıl dįnleri 

311.11 birlen tekebbürlenüvçilerni ( ) ve eger ol bāŧıl dįnleri birlen yirde 

tekebbürlik ķıluvçılar her 

311.12 muǾcizeni körseler ( ) ol muǾcizege įmān kitürmesler ( ) 

ve eger ol 

311.13 tekebbürlik ķıluvçılar allahü teǾālā ĥużurından kilgen ĥaķlıķ yolını körseler 

( ) ol ĥaķlıķ 



 776

311.14 yolını özlerine yol itüp tutmaslar ( ) ve eger alar azġunlar boluvnı 

körseler 

311.15 ( ) ol azġunlıķ boluvnı özlerine yol itüp tutarlar ( ) bu tekebbürlik 

ķıluvçılarnı 

311.16 kemāl ķudretimizge delālet ķıla turġan āyetlerden döndürüv ( ) 

oşbunıñ sebeblidür düristlikde 

311.17 tekebbürlik ķıluvçılar bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutdılar ( ) daħı 

bizniñ āyetlerimizden 

311.18 ġāfiller boldılar yaǾnį tekebbürlik ķıluvçılar bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutuvları hem 

āyetlerimizden ġāfil 

311.19 boluvları sebebli bizniñ āyetlerimizde fikr ve iǾtibār ķıluv iĥtimālleri yoķ şunıñ üçün 

alarnıñ köñillerinden 

311.20 āyetlerimizni döndürdük ( ) daħı şunday ādemler ( ) bizniñ 

āyetlerimizni yalġanġa 

311.21 tutdılar ( ) daħı āħiret yurŧına yoluķuvnı yalġanġa tutdılar ( ) 

munday 

311.22 ādemlerniñ Ǿamelleri bāŧıl boldı yaǾnį Ǿamelleri birlen faǾidelenmesler ( ) 

cezālanmış bolmaslar 

311.23 ( ) meger Ǿamel ķılġan nerseleri birlen gine cezālanmış bolurlar yaǾnį 

alarnıñ cezāları 

311.24 yavız Ǿamelleri üçündür ( ) mūsā mįķātke kitkenniñ śoñında 

mūsānıñ ķavmi 

311.25 yaśadı ( ) mıśırdan çıġuvnı ķaśd ķılġanda ķıbŧįlerden Ǿāriyetke alġan altun 

kümişlerinden (  

311.26 ) ķan ve it iyesi bolġan buzav teni yaǾnį buzav yaśadılar ( ) ol buzavnıñ 

śıġır 

311.27 tavışı kibi tavışı bardur sāmiri(2) bu buzavnı ĥįle birlen ķuydı içine cil kirüp ķıçķura 

turġan yaśadı 

311.28 yā ki buzavnıñ aġzına ĥażret-i cebrāǿįl aŧınıñ ayaķ izi bolġan tofraķnı śaldı da buzav can 

311.29 2) śāmirniñ ismi de mūsādur şiǾir  ş.h 
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I / 312 

 

312.1 iyesi bolup evrildi digenler beyđāvį ( ) eyā buzavġa Ǿibādet ķılġanda benū isrāǿįl 

bilmediler mi 

312.2 ( ) düristlikde ol buzav benū isrāǿilge söyleşmes ( ) daħı benū 

isrāǿįlni 

312.3 ĥaķķ yolġa köndürmes ( ) benū isrāǿįl buzavnı maǾbūd tutdılar daħı 

allahġa ħāś 

312.4 bolġan Ǿibādetni buzavġa ķıluvları sebebli özlerine źulm itüvçi boldılar 

( ) 

312.5 benū isrāǿįlniñ ķollarına tüşken zamānda yaǾnį benū isrāǿįl buzavġa Ǿibādet ķıluvlarına 

ökingenleri 

312.6 zamānda çünki bir nersege bik ökingen kişi ķolını tişleyde buŧane śuġa şunıñ üçün 

allahü teǾālā bu Ǿibāret 

312.7 birlen kitürdi ( ) daħı bilgenleri zamānda ( ) dürsitlikde benū isrāǿįl 

taĥķįķ 

312.8 azdılar yaǾnį özleriniñ buzavġa Ǿibādet ķıluvları sebebli ĥaķķ yoldan adaşķanlıķlarını 

bilgenleri zamānda 

312.9 ( ) benū isrāǿįl eytdiler eger bizge rabbimiz merĥamet ķılmasa 

( ) daħı 

312.10 rabbimiz bizni yarlıķamasa ( ) elbette biz żarar itüvçilerden bolurmız 

(  

312.11 ) daħı mūsā öziniñ ķavmi śarı ķaytķan zamānda ( ) ķaŧı açuv birlen 

açuvlanġanı ĥālde 

312.12 ( ) minim śoñımda mine ħālįfelik itken ħalįfelikñiz ni yavız 

boldı yaǾnį 

312.13 minden śoñ ķılġan işiñiz ni yavız boldı ( ) eya buzavġa Ǿibādet ķıluv 

birlen rabbiñizniñ 

312.14 buyuruv ġına aşuķdıñız mı ve ilk boldıñız mı yaǾnį rabbiñizniñ ķırķ künge ķılġan 

vaǾdesini aşuķdurdıñız mı vaǾdesini 
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312.15 kötmediñiz mi ( ) daħı tevrātnıñ ŧaķtalarnı açuvlanup taşladı tevrāt cemǾį 

yidi ŧaķŧa idi 

312.16 ĥażret-i mūsā taşlaġaç birisi ovaldı altısı köterildi bu altı ŧaķŧada her bir ġayb ħaberler 

bar idi 

312.17 yidinçisinde hükmler vaǾaźler idi anası ķaldı ( ) daħı ķardeşi hārūnnıñ 

başının saçından 

312.18 tutdı ( ) açuv birlen özine ŧarŧķanı ĥālde çünki mūsā Ǿaleyhi's-selām ķuśūr hārūn 

Ǿaleyhi's-selāmda diyü 

312.19 oyladı ĥażret-i hārūn mūsā Ǿaleyhi's-selāmdan üç yaş uluġ bolġan körkem ħalķlı yomşaķ 

köñilli ādem bolġan 

312.20 şunıñ üçün de benū isrāǿįl hārūn Ǿaleyhi's-selāmnı bik yaratķanlar ammā ĥażret-i mūsā 

ķızuv ŧabįǾatli bolġan ( ) 

312.21 ĥażret-i mūsāġa hārūn Ǿahm eytdi ey anamnıñ oġlı ana ŧarafında şefķat köçlirek 

bolduķdan ananı ĥāślaġan 

312.22 velā her ikisiniñ ata ve anası bir ( ) düristlikde benū isrāǿįl ķavmi mini 

żaǾįflendürdiler 

312.23 ( ) daħı mini ötürürge yaķın boldılar ( ) bes mini ħorlavıñ 

birlen düşmānlarnı 

312.24 şādlandurma ( ) daħı buzavġa Ǿibādet ķıluvçı žālim ķavm birlen 

şeltede mini 

312.25 birge ķılma ( ) ĥażret-i mūsā eytdi ey rabbim mini ve ķardeşim 

hārūnnı yarlıķa 

312.26 ( ) daħı bizni her ikimizni raĥmetiñe kiritkil ( ) ve 

sin raĥmet 

312.27 ķıluvçılarnıñ raĥmet ķıluvçıraġısun şundan śoñ allahü teǾālā eytken 

( ) düristlikde 

312.28 şunday ādemler buzavnı maǾbūd tutdılar ( ) ol ādemlerge 

rablerinden açuv 

312.29 (Ǿaźāb) tiz irişür yaǾnį allahü teǾālānıñ özlerini ötürüvge emr ķıluvı 

( ) daħı 



 779

  

I / 313 

 

313.1 dünyā tirikliginde ħorlıķ tiz irişür yaǾnį turġan yurŧlarından çıġuvı yā ki cizye tölevleri 

(  

313.2 ) allahġa iftirā ķıluvçılarġa şulay cezā birürmiz elbette benū isrāǿįlniñ 

iftirāsından uluġ 

313.3 iftirā yoķ çünki buzavnı bu sizniñ hem mūsānıñ maǾbūdı didiler ( ) daħı şunday 

ādemler 

313.4 ( ) yavızlıķlarnı (küfrini ve başķa günāhlarnı) ķıldılar ( ) 

munıñ śoñında 

313.5 ol yavızlıķlarından śoñ tevbe itdiler ( ) daħı įmān kitürdiler ve izgü Ǿameller 

ķıldılar 

313.6 ( ) düristlikde siniñ rabbin tevbe śoñından ( ) elbette 

yarlıķaġuçıdur hem raĥmet 

313.7 ķılġuçıdur gerçi buzavġa Ǿibādet ķıluvçılarnıñ günāhsı kibi uluġ bolup benū isrāǿįlniñ 

günāhları 

313.8 kibi köp bolsa da ( ) daħı mūsādan açuv ŧoķtaġan (baśılġan) 

zamānda 

313.9 ( ) tevrāt yazılġan ŧaķŧalarnıñ ŧaşlaġanlarını aldı ( ) ve tevrāt 

ŧaķtalarında 

313.10 yazılġan nerse de bolġuçıdur ( ) ĥaķlıķnı beyān hem raĥmet ( ) şunday 

ādemler üçün 

313.11 ( ) ol ādemler rablerinden ķorķarlar yaǾnį rablerine günāh ķıluvdan 

ķorķarlar (  

313.12 ) daħı mūsā Ǿaleyhi's-selām ķavminden iħtiyār ķıldı (śaylap aldı) 

( ) yitmiş irni 

313.13 ( ) bizniñ kilürge vaǾde ķılġan vaķtimiz üçün allahü teǾālā ĥażret-i mūsāġa benū 

isrāǿįlden yitmiş ir alup 
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313.14 kil diyü emr ķıldı ĥażret-i mūsā on iki sıbŧdan altışar ir iħtiyār ķıldı iki ir artup kitdi 

313.15 ĥażret-i mūsā arañızdan ikiñiz ķalur didi bes benū isrāǿįl arasında nizāǾ çıķdı hiç birisi 

313.16 ķalurġa nāżı bolmadılar şundan śoñ ĥażret-i mūsā barġan kişige bolġan ecr barmaġan 

kişige de 

313.17 berāber bolaçak didi şundan śoñ kālib ve yūşaǾ isminde iki ādem ķalurġa rāżı boldılar 

ķalġan 

313.18 yitmiş ādem birlen ĥażret-i mūsā kitdi taġġa yaķın bolġaç ĥażret-i mūsānı bir buluŧ ürtdi 

(ķablap 

313.19 aldı ) ĥażret-i mūsā birlen iyergen ķavmi birlen buluŧ içine kirdiler ve her ķayusı 

secdege yıġıldılar allahü 

313.20 teǾālā ĥażret-i mūsā birlen söyleşdi baǾżı nerseler birlen emr ķıldı ve baǾżı nerselerden 

nehy ķıldı iyergen 

313.21 ķavmi işitüp turdılar śoñra buluŧ açıldı bes iyergen ķavmi bizge rabbiñni körset eger 

rabbiñni 

313.22 közimizge körsetmeseñ śine įmān kitürmeymiz didiler şundan śoñ bik ķaŧı yir titredi 

küllisi 

313.23 helāk boldılar ( ) bes ĥażret-i mūsāġa iyergen yitmiş irni ķaŧı yir 

titrevi 

313.24 tutķan zamānda ( ) hażret-i mūsā eytdi ey rabbim ( ) eger 

tileseñ minim 

313.25 alar birlen çıķmasımdan ilkde alarnı buzavġa Ǿibādet ķıluvları üçün helāk ķılursañ 

( ) 

313.26 daħı ķıbŧįni öltürgenim üçün mini de helāk ķılursañ yaǾnį ĥażret-i mūsā özi birlen birge 

bolġan 

313.27 ķavmini de hem özini de körgen nersesini körmesden ilk helāk ķıluvnı arzu ķıldı yā ki 

ey rabbim 

313.28 sin benū isrāǿįlni firǾavun vāķǾasında hem mundan ilk helāk ķılurġa ķādir idiñ anda 

helāklikden 

313.29 ķutķarup alarġa merĥamet ķıldıñ ĥużūrda helāk ķılmay merĥamet ķılġan bolsañ 

iĥsānıñdan yıraķ bolmas 

 

I / 314 
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314.1 idi didi ( ) eyā bizni helāk ķılursañ mı ( ) bozlardan aĥmaķlar 

ķılġan 

314.2 nerse sebebli yaǾnį sini köz birlen körüvni śoravġa baŧırçılıķ ķılġan aĥmaķlarnıñ ķılġan 

işleri 

314.3 sebebli ( ) bu bizden aĥmaķlar tüşken fitne imes meger siniñ ibtilāñdur 

yaǾnį alarġa 

314.4 söziñni işitdürgen vaķtde alarnıñ sini köz birlen körüvin ŧamǾ ķıluv fitnesi alarnı ibtilāǿ 

ķıluvındur 

314.5 ( ) bu fitne birlen azduruvnı tilegen ādemiñni azdurursañ 

( ) ve tilegen 

314.6 ādemiñni ĥaķlıķġa köndürürseñ ( ) sin bizniñ ħocamızsañ ( ) 

bes bizni 

314.7 yarlıķaġay idiñ hem bizge raĥmet ķılġay idiñ ( ) daħı günāhlarnı 

yarlıķaġuçılarnıñ 

314.8 izgüsi sin yaǾnį günāhlarnı yarlıķarsañ ve izgülikler birlen almaşdurursañ ( ) 

daħı bizge 

314.9 yazġay idiñ ( ) bu dünyāda izgülikni yaǾnį körkem māǾişetni hem 

ŧāǾatiñe tevfįķni 

314.10 ( ) daħı āħiretde izgülikni yazġay idiñ yaǾnį ucmaħnı ( ) düristlikde 

314.11 biz siñe ķaytduķ (tevbe itdük) ( ) allahü teǾālā eytdi minim Ǿaźābım 

( ) ol 

314.12 Ǿaźābımnı tilegen ādemge irişdürürmün ( ) daħı dünyāda raĥmetim 

her nerseni śıydurdı 

314.13 (çolġap aldı) ādemlerni ve başķa ĥayvānlarnı ( ) bes āħiretde raĥmetimni 

yazarmun ( ) 

314.14 şunday ādemlerge ( ) ol ādemler küfrden ve günāhlardan śaķlanurlar 

( ) daħı zekevet 
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314.15 birürler ( ) daħı āħiretde raĥmetimni şunday ādemlerge yazarmun 

( ) ol ādemler bizniñ 

314.16 āyetlerimizge įmān kitürürler allahü teǾālā ħabāǿiŝ ĥarām ķıluv hem benū isrāǿįlde 

bolġan aġırlıķlarnı bizden 

314.17 köterüv ĥaķında źikr ķılınacak āyetni indürdi ( ) şunday ādemler ( ) 

iyerürler 

314.18 ( ) şunday oķuv ve yazuv bilmegen peyġamber bolġan allahnıñ 

ilçisine 

314.19 ( ) ehl-i kitāb özleri ķaşında ol ilçini yazılmış taparlar (  

314.20 ) tevrātda hem incįlde yaǾnį ehl-i kitābdan yehūdler tevrātda naśārālar incįlde 

yazılmış 

314.21 taķan ilçige (yaǾnį muĥammed śallallahü Ǿaleyh ve sellemge) iyergen ādemler 

( ) ol peyġamber 

314.22 benū isrāǿįlden özine įmān kitürgen ādemlerge izgü iş birlen buyurur yaǾnį allahnı 

birlev birlen 

314.23 ve bendelerge inśāf birlen ( ) daħı ol ādemlerni yavız işden ŧıyar yaǾnį 

śanemlerge 

314.24 Ǿibādet ķıluvdan ve ķardeşler birlen bozıluşuvdan ( ) daħı alarġa ĥaram 

ķılınġan nerselerden 

314.25 köñil ħoş köre turġanlarını ĥelāl ķılur ( ) daħı alarġa ŧabįǾat ħoş 

314.26 körmey turġan nerselerni ĥarām ķılur yaǾnį ĥelāl ve ĥarām ikenliklerini beyān ķılur 

( ) 

314.27 daħı benū isrāǿįlden aġırlıķlarnı ķoyar yaǾnį aġır teklįflerni tevbede özin özi öltürüv 

günāh ķılġan 

314.28 aǾżānı kisüv kibi ( ) daħı ķaŧılıķlarnı ķoyar (bitürür) ( ) şunday 

314.29 aġırlıķlar ve ķaŧılıķlardur alar benū isrāǿįlde boldılar aġlāldan murād aġır bolġan 

ĥükmler kişi 

 

I / 315 

 



 783

315.1 öltürüvçige diyetden başķa ķıśāśnıñ müttaǾįn boluvı kibi kirek ķaśda öltürsün ve kirek 

ĥaŧāǾ hem tenden 

315.2 ve kiyimden necāset orunnı kisüv lāzım boluv kibi ġaǾnįmet māllarını yanduruv hem 

günāhlarnıñ ķabķalarġa yazıluvı 

315.3 kibiler daħı kiçde namāznıñ farż boluvı zekevetde mālnıñ dörtden birini birüvniñ farż 

boluvı hem tevlikde 

315.4 illi vaķt namāznıñ farż boluvı hem namāznıñ mescidde gine dürist boluvı hem ramażān 

ayınıñ kiçlerinde 

315.5 cumāǾnıñ ĥarām boluvı hem yuķlaġannıñ śoñında ŧaǾām aşavnıñ ĥarām boluvı hem bir 

izgülikge ķarşı 

315.6 bir ŝevāb kine boluvı küllisi aġır teklįflerden ve ķaŧı ĥükmlerden bizniñ şerįǾatimizde bu 

aġırlıķlarnıñ hiç 

315.7 birisi yoķ ( ) bes şunday ādemler muĥammed (śallallahü Ǿaleyh ve 

sellemge) įmān kitürdiler ( ) 

315.8 daħı muĥammed (Ǿaleyhi's-selām)nı uluġladılar ( ) daħı muĥammed (Ǿaleyhi's-

selām)ge yardem birdiler ( ) 

315.9 daħı şunday nūrġa iyerdiler ( ) ol nūrnı muĥammed (Ǿaleyhi's-selām)nıñ 

peyġamberligi birlen birge indürüldi 

315.10 (yaǾnį ķurānġa iyerdiler) ( ) bu śıfaŧda bolġan ādemler alardur 

meñgülik sāǾadetke irişküçiler 

315.11 ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām eyt sin ey ādemler ( ) 

düristlikde min sizlerge allahü 

315.12 teǾālānıñ dįn üyretür üçün yibergen ilçisimün ( ) cıyılġanıñız ĥālde resūl allah ādem 

birlen cinniñ her ikisine 

315.13 mebǾūs boldı başķa peyġamberler öz ķavmlerine gine mebǾūs boldılar ( ) şunday 

allahdur (  

315.14 ) ol allahü teǾālā üçündür köklerniñ ve yirlerniñ ħocalıġı ( ) maǾbūd-ı 

bi’l-ĥaķķ yoķdur meger ol 
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315.15 allahü teǾālā ginedür ( ) ölüklerni tirgüzür ve tiriklerni öltürür ol allahü 

teǾālā ( ) 

315.16 bes allahü teǾālāge įmān kitüriñiz ( ) daħı allahü teǾālānıñ oķuy ve yaza 

bilmegen peyġamber bolġan 

315.17 ilçisine muĥammed Ǿaleyhi's-selāmġa įmān kitüriñiz ( ) şunday ilçidür ol 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām ( ) 

315.18 allahü teǾālāge hem allahü teǾālānıñ sözlerine “ķurānġa” įmān kitürür ( ) daħı 

allahnıñ resūline sözde 

315.19 ve işde iyeriñiz ( ) ĥaķķ yolġa köñülüviñiz üçün ( ) daħı 

mūsā ķavminden 

315.20 şunday cemāǾat bardur ( ) ĥaķķ söz birlen ādemlerni ĥaķlıķġa köndürürler 

( ) daħı 

315.21 ĥaķlıķ birlen aralarında ĥükmde Ǿādil bolurlar allahü teǾālā benū isrāǿįlden ĥaķlıķda 

bolġan ķavmni źikr ķılġannıñ śoñında 

315.22 bāŧıllıķda bolġanlarını źikr ķıldı hem eytdi ( ) daħı benū 

isrāǿįlni on iki 

315.23 sıbŧ (ķabįle) itüp baǾżısı baǾżısından ayrılġan kisekler itüp evürdük ( ) türli 

cemāǾatler itüp (  

315.24 ) daħı mūsā Ǿaleyhi's-selāmġa vaĥy ķılduķ biz ( ) mūsādan tįh 

śaĥrasında ķavmi śoġaruvnı 

315.25 istegen zamānda ( ) ŧayaġın birlen ŧaşķa śoķ diyü vaĥy ķılduķ 

( ) bes 

315.26 mūsā Ǿaleyhi's-selām ŧaşķa ŧayaġı birlen śoķdı da bes ŧaşdan yarulup çıķdı 

( ) on iki çişme 

315.27 ( ) her bir ādem “sıbŧ” öziniñ içe turġan ornını (çişmesini) bildi 
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315.28 ( ) daħı tįh śaĥrāsında ķuyaş issiliginde śaķlasun üçün benū isrāǿįlge 

buluŧ 

315.29 birlen kölegeledük ( ) daħı benū isrāǿįlge tįh śaĥrāsında ŧaǾām 

idüp 

 

I / 316 

 

316.1 terencübin birlen selvā ķuşı yiberdük ( ) daħı benū isrāǿįlge 

eytdük biz 

316.2 sizge rızķlandurġan nerseniñ ĥelāl bolġanlarından aşañız diyü ( ) bu niǿmetlerge 

küfrān ķıluvları birlen 

316.3 birge žulm ķılmadılar ( ) likin özlerine žulm ķılur boldılar çünki 

žulmleriniñ 

316.4 cezāları özlerinedür ( ) ey (muĥammed Ǿaleyhi's-selām) şol vaķtni beyān 

ķıl benū isrāǿįlge eytildi 

316.5 ( ) bu beytü'l-muķaddes ķaryesinde turuġuz ( ) daħı bu 

ķaryeniñ yimişlerinden 

316.6 aşaġuz ( ) tilegen ornıñızdan ( ) daħı bizniñ günāhlarımıznı cuy 

dip eytiñiz 

316.7 ( ) daħı beytü'l-muķaddes ķaryesiniñ ķabķasına bügilgeniñiz ĥālde 

kiriñiz ( ) 

316.8 günāhlarıñıznı yarlıķarmız ( ) izgülik ķıluvçılarġa ŝevābını artdururmız 

yaǾnį şol sözlerni 

316.9 eytildi benū isrāǿįlge ( ) bes benū isrāǿįden žālim bolġan ādemler 

almaşdurdı 

316.10 ( ) özlerine eytilmiş bolġan sözge başķa bolġan sözni yaǾnį ĥaŧa diġen 

söz ornına 

316.11 “ ” digen sözni almaşdurdı ( ) bes benū isrāǿįl üzerine 

yiberdük biz 
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316.12 ( ) kökden Ǿaźābnı ( ) žulm ķılġan nerseleri sebebli yaǾnį 

žulm 

316.13 ķıluvları sebebli ( ) ey muĥammed yehūdlerden şunday ķaryeniñ 

ħaberinden śora (  

316.14 ) ol ķarye diñgizge yaķın boldı yaǾnį medyen birlen ŧūr arasında diñgiz 

yanında bolġan 

316.15 “ ” ķaryesiniñ ħaberinden śora ( ) şol vaķtde ol ķarye diñgizge 

yaķın boldı 

316.16 “ ” ķaryesiniñ ehli şenbe kün balıķ tutuvları sebebli allahü teǾālānıñ çiklerinden öter 

boldılar 

316.17 ( ) şol vaķtde allahü teǾālānıñ çiklerinden öter boldılar ( ) bu ķarye 

ādemlerniñ balıķları 

316.18 kilür boldı bu ādemlerge ( ) şenbe künlerinde şenbe emrin uluġlaġan 

künlerinde ( ) śu üstinde 

316.19 žāhir bolup ( ) daħı şenbe emrini uluġlamaġan künlerinde yaǾnį şenbeden 

başķa künlerde 

316.20 ( ) bu ādemlerge balıķları şenbe kün kilgen kibi kilmes boldı ( ) 

oşandaķ 

316.21 bilelendürürmiz ol “ ” ħalķnı ( ) allahü teǾālānıñ ŧāǾatinden çıġuvları 

sebebli ( ) daħı  

316.22 ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) şol vaķtni beyān ķıl ( ) “ ” ķaryesi 

ehlinden bir cemāǾat Ǿeytdi yaǾnį 

316.23 izgüleri ve yaħşıları ( ) ni üçün şunday ķavmni vaǾažleysiz ( ) ol 

ķavmni allahü teǾālā 

316.24 helāk itüvçidür ( ) yeise ol ķarye ehlini ķaŧı Ǿaźāb birlen Ǿaźāb 

itüvçidür 
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316.25 ( ) bu vaǾazlevçi ķavm eytdiler bizniñ vaǾažlevimiz sizniñ rabbıñızġa 

Ǿöźr ķılına turġan 

316.26 Ǿöźr bolsun üçün yaǾnį rabbiñiz yavız işden ŧıymaġanlıķ üçün şelte ķılġanda Ǿöźr bolsun 

üçün 

316.27 “eyle” ħalķı üç ŧāǿifege bölüngenler bir ŧāǿifesi şenbe kün balıķ tutuv sebebli žālim 

bolġanlar ikinçi 

316.28 ŧāǿifesi özleri de şenbe kün balık tutmaġanlar hem balıķ tutuvçı ŧāǿifege vaǾaž de 

ķılġanlar üçünçi 

316.29 ŧāǿife özleri tutmaġan tutķan tāǿifeni vaǾažlemegenler üçünçi ŧāǿife ikinçi ŧāǿifege ni 

üçün allahü teǾālā 

 

I / 317 

 

317.1 helāk ķılaçaķ yā ki āħiretde ķaŧı “aźāb birlen Ǿaźāb ķılaçaķ ķavmni vaǾažleysiz alarġa ni 

ķadar 

317.2 vaǾažleseñiz de eŝr itüv iĥtimāli yoķ digenler ikinçi ŧāǿife cevābda eytkenler emr-i bi'l-

maǾrūf nehy-i 

317.3 Ǿani’l-münker bizge farż biz allahü teǾālā ħużūrında Ǿöźr bolsun diyü vaǾažleymiz 

( ) daħı balıķ 

317.4 tutuvdan śaķlansunlar üçün diyü ( ) bes şenbe kün balıķ avlavçı eyle ĥalķı 

unutķanları 

317.5 zamānda ( ) anıñ birlen vaǾaž ķılġan nerseni yaǾnį izgüleri vaǾaž ķılġan 

nerseni (  

317.6 ) yavızlıķdan bolġan ādemlerni ķutķarduķ ( ) daħı 

žulm ķılġan ādemlerni 

317.7 tutduķ ( ) ķaŧı bolġan Ǿaźāb birlen ( ) allahü teǾālānıñ 

ŧāǾatinden çıġuvları 

317.8 sebebli ( ) bes şenbe kün balıķ avlavçılar tekebbürlengenleri zamānda 

( ) anlardan 

317.9 ŧıyılmış nerseden yaǾnį şenbe kün balıķ avlavnı ķoyuvdan tekebbürlengenleri zamānda 

( ) şenbe kün 
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317.10 balıķ avlavçılarġa eytdük ( ) ħor bolġan maymūnlar bolıñız diyü “---

--” ħalķının 

317.11 şenbe kün balıķ avlaġan ŧāǿifeni vaǾaž ķıluvçılarnı vaǾažleriniñ eŝr itüvinden ümįdlerni 

kiskeç 

317.12 bu žālimler birlen birge turuvġa rāżı bolmadılar hem avılnı iĥāŧa birlen bolup alup ikinçi 

orundan 

317.13 yürürge özlerine ħāś ķabķa yaśadılar hem bir kün vaǾažlevçi ŧāǿife bir ħidmet birlen 

çıġup kiktenler idi 

317.14 ama žālim ŧāǿifeden bir ādem de yoķ idi şol çıġuvlarından ķaytmalar bu žālim ŧāǿife 

hemmesi maymūn 

317.15 bolġanlar hiç ķardeş bolġanlarını tapuv mümkin bolmaġan likin maymūnlar özleri           

kiyimlerine 

317.16 kilüp śıyınġanlar hem tirelerinde yıġlap yürügenler üç künden śoñ hemmesi ölgenler 

ħażret-i 

317.17 mücāhid tenleri mesħ ķılınmadı köñilleri gine mesħ ķılındı didi ( ) daħı ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) şol 

317.18 vaķtni beyān ķıl ( ) rabbiñ bildürdi ( ) yehūdler 

üzerine ķıyāmet künine 

317.19 ķadar yiberüvini ( ) yehūdlerge Ǿaźābnıñ yavızını tatuta turġan 

āmmlerni cizye 

317.20 töletüv kibi teǿrįħ-i Ǿālemden ħaberi bolġan kişige bu āyetniñ muǾcize bolmaķlıġı ġāyet 

žāhir hem yehūdler 

317.21 başına kilġen āfetlerni ve talavlarnı oylaġanda bigrekde biline yehūdler žulmleri 

sāyesinde evvelden 

317.22 dünyāda raĥat yaşamagenler ĥażįrde raĥat yaşameyler allahü teǾālā ĥażret-i süleymān 

vefāt bolġannıñ śoñında 

317.23 yehūdlerge baħt-ı naśrnı irkli ķılġan baħt-ı naśr yehūdlerniñ yurŧlarunı ħarāb itüp 

Ǿaskerlerini 

317.24 ötürgen ĥatunlarını ve balalarını esįr itüp özlerine cizye taǿyįn itken hem mecūs bolġan 

baħt-ı 

317.25 naśrge mecbūr ĥāllerinde cizye tölegenler śoñra resūl allah yine özlerine cizye taǾyįn 

itken ve bu ĥālde 

317.26 naśārālar ŧarafından hemįşe cebr ve Ǿaźāb çikmekdedürler ( ) 

düristlikde siniñ rabbiñ günāh 
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317.27 iyelerine Ǿaźābnı tiz ķıluvçıdur ( ) daħı düristlikde siniñ rabbiñ 

günāhsından tevbe itken 

317.28 ve įmān kitürgen ādemni yarlıķaġuçı hem raĥmet ķılġuçıdur ( ) 

isrtāǿįl balalarını 

317.29 yirde türli cemāǾatler itüp ayurduķ ( ) ol isrāǿįl balalarından izgüler bar 

(  

 

I / 318  

 

318.1 ) daħı isrāǿįl balalarından izgüden başķalar yaǾnį yavızlar bar 

( ) 

318.2 daħı isrāǿįl balalarını biz izgülikler ve yavızlıķlar birlen bilelendürdük yaǾnį bir vaķt 

niǾmetler birdük 

318.3 ve bir vaķt Ǿaźāb indürdük ( ) yavızlıķlarından ķaytsunlar üçün 

( ) 

318.4 bu śıfatları źikr ķılınġan ādemler śoñından orunlarına turuvçılar yaǾnį peydā boldı 

( ) şunday 

318.5 yavız bedel yaǾnį evvelgilerniñ orunlarına turuvçılar yaǾnį śıfatları źikr ķılınġan 

ādemlerinden ŝoñ 

318.6 resūl allah zamānındaġı yavızlar peydā boldı ( ) tevrāt kitābını atalarından 

alur boldılar 

318.7 ( ) bu töpen bolġan dünyānıñ mālını ĥükümet vaķtinde rüşvet 

itüp alur boldılar 

318.8 ( ) daħı bizniñ günāhımız yarlıķanmış bolur diyür boldılar 

( ) 

318.9 ĥālbūkim alarġa alġanlarınıñ meŝeli bolġan māl yine de kilse ( ) ol mālnı da 

alurlar yaǾnį 

318.10 ĥükūmet vaķtinde hemįşe rüşvet aluvġa devām itkenleri ĥālde de allahnıñ yarlıķavını 

ümįd iterler (  
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318.11 ) eyā bu ĥükm vaķtinde rüşvet aluvçılar üzerine tevrāt 

kitābında Ǿahd alınmadı mu 

318.12 elbette alındı ( ) allahü teǾālā üzerine eytmessizlikke ( ) meger 

ĥaķķını ġına eytürge 

318.13 Ǿahd alınmadı mı ( ) daħı tevrāt kitābında bolġan nerseni oķumadılar mı bes 

eger oķusalar 

318.14 ni üçün tevrātda bolġan nerseni yalġanġa tutalar ( ) daħı āħiret yurŧı 

izgüdür 

318.15 ( ) allahdan ķorķġan ādemlerge ( ) eyā bu ĥükmde rüşvet aşavçılar 

āħiret yurŧınıñ 

318.16 izgürek idükni Ǿaķlıñıznı yürütüp ķarap bilmeysiz mi ( ) daħı 

şunday ādemler 

318.17 tevrāt kitābına tutunurlar yaǾnį tevrāt kitābında bolġan nerse birlen Ǿamel iterler 

( ) daħı 

318.18 namāz oķurlar ( ) düristlikde biz żāǾiǿ kılmamız ( ) 

Ǿamellerin ıślāĥ ķılġan ādemlerniñ 

318.19 ecrini ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām şol vaķtni beyān ķıl biz ŧūr 

ŧaġnı ornından ķobarup benū 

318.20 isrāǿįlniñ üstlerine köterdük ( ) göyā ki ol taġ benū isrāǾįlge kölege boldı her bir 

kölegelegen 

318.21 nersege žıl diyüledür. ( ) daħı benū isrāǿįl taġını bizge (üstimizge) 

tüşküçidür diyü gümān 

318.22 ķıldılar yaǾnį tevrātda bolġan ĥükmler ve teklįfler aġır bolduķdan benū isrāǿįl tevrātnı 

ķabūl ķılmadılar 

318.23 allahü teǾālā üstlerine ŧūr ŧaġnı kördi hem eger tevrātda bolġan nerselerni ķabūl 

ķılmasañız üstiñizge bu ŧaġ 

318.24 tüşeçek diyü eytildi ķorķularından tevrātnı ķabūl itdiler ( ) daħı 

benū isrāǿįlge 

318.25 eytdük biz, biz sizge birgen nerseni tevrātnı ŧırışuv birlen alıñız ( ) daħı ol 

nersede 
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318.26 (tevrātda) bolġan nerseni Ǿamel itüv birlen isiñizge tüşüriñiz ( ) ķabāĥat 

Ǿamellerden ve yavız 

318.27 iǾtiķādlarden śaķlanuvıñız üçün allahü teǾālā mįŝāķ ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi ( ) 

318.28 ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) şol vaķtni beyān ķıl siniñ rabbiñ aldı ( ) 

ādem balalarından 

318.29 ( ) ādem balalarınıñ arķalarından ( ) balalarını yaǾnį atalarınıñ 

arķalarından çıġardı 

 

I / 319 

 

319.1 ( ) daħı ādem balalarını özleri üzerine şāhid turġuzdı yaǾnį şāhid itdi 

319.2 ( ) eyā min sizniñ terbiye itüvçiñiz tügil mi diyü ( ) ādem balaları 

eytdiler belį 

319.3 sin bizniñ terbiye idüvçimiz ve yaraŧuvçımız sin ( ) biz siniñ terbiye idüvçimiz 

boluvıñ birlen 

319.4 güvāhlıķ birdük ( ) yaǾnį biz bu işni (Ǿahd aluvnı) ķılduķ ķıyāmet 

küninde sizniñ 

319.5 eytüviñiz mekrūh bolġanlıķı üçün ( ) düristlikde biz bu işden 

(mįŝāķdan) 

319.6 ġāfil bolduķ diyü ( ) yeise bu mįŝāk aluv işini ķılduķ sizniñ eytüviñizniñ 

mekrūhligi 

319.7 üçün ( ) budur başķa tügildür bizden burun atalarımız müşrik 

boldı 

319.8 ( ) daħı biz atalarımız śoñındaġı balalar bolduķ atalarımızġa 

iyerdük (  

319.9 ) eyā bizni atalarımızdan bāŧıllıķda bolġan ādemlerniñ ķılġan işleri 

sebebli helāk iteseñ mi 

319.10 diyü yaǾnį şol ŧarįķ eytürge yol ķalmasun üçün mįŝāķ alduķ ĥażret-i ibn-i Ǿabbās eyte 

ādem Ǿahnnıñ 
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319.11 balaların çıķardı da ādem Ǿaleyhi's-selāmge körsetdi tözen ķadrinde idiler alarġa allahü 

teǾālā Ǿaķl birdi hem bir 

en burun 

nden 

319.12 türlisine bular cennetlik ve bir türlisine bular cehennemlik didi bu mįŝāķ ādem Ǿaleyhi's-

selāmge cennetke kirmesd

319.13 mekke birlen ŧāǿįf arasında boldı diyler baǾżılar cennetde boldı baǾżılar cennetden 

çıkġaç boldı didiler 

319.14 özlerinden şehādet birdürüvni baǾżılar Ǿurfe ŧaġında nuǾmān ismli çuķurda boldı 

baǾżılar hind şehrleri

319.15 ve hebā ismli şehrde boldı didiler baǾżılar bu söz temŝįl gine ĥaķįķį tügil didiler yaǾnį 

allahü teǾālā öziniñ 

319.16 rabligine ve birligine delįller taǾyįn itdi ādem balalarınıñ Ǿaķlları allahü teǾālānıñ rabligi 

ve birligi 

319.17 birlen şahādet birdiler didiler ( ) oşandaķ yaǾnį mįŝāķnı beyān 

ķılduķımız kibi 

319.18 āyetlerni beyān ķılurmız ( ) ādem balalar

ytsunlar üçün

ı atalarına iyerüvden ve başķa 

bāŧıl nerselerge 

319.19 iyerüvden yā ki şirkden ķa  ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

yehūdler üzerine oķu 

319.20 ( ) şol kişiniñ ħaberini ( ) ol kişige āyetlerimizni birdük yaǾnį 

benū 

rāǿįl Ǿālimlerinden bir aberini oķu b

 digenler 

319.21 is Ǿālimniñ ħ u Ǿālimden baǾżılar belǾam bin bāġuraǿ 

murād

319.22 baǾżılar başķa kişi digenler ( ) bes bizniñ āyetlerimizden śoruldı yaǾnį kāfir 

boldı ve yüz 

319.23 döndürdi ( ) bes bu şeyŧān tutaşdı (ādemlerge ) bes bu 

Ǿālim azġunlardan 

319.24 bolup evril mi mūsāġa hem mūsā birlen birge b ge yavız 

duǾā ķıl diyü śoradı

di bu Ǿālimniñ ķav olġan ādemler

lar 

ız 

319.25 bu Ǿālim eytdi yardemlerinde ferişteler bolġan ādemlerge niçük yavız duǾā ķılaym didi 

ķavmi bik ķısķaġaç yav

319.26 duǾā ķıldı şunıñ üçün ĥażret-i mūsā hem ķavmi tih śaĥrāsında ķaldılar diyü rivāyet 

ķılġanlar (  
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319.27 ) ( ) ve eger tilesek idi bu Ǿālimni bu āyetler sebebli uluġlar 

mertebesine kötergen bolur 

319.28 idük ( ) likin ol Ǿālim yirge yā ki töpen mertebege meyl itdi 

( ) daħı 

319.29 dünyānı iħtiyārda ve ķavmni rāżı ķıluvda nefs arzusına iyerdi ( ) bes bu 

Ǿālimniñ śıfatı 

 

I / 320 

 

320.1 ķabāĥatlik de et śıfatı kibidür ( ) eger sin et üzerine ķavlav birlen 

ĥamle (ķaśd) 

320.2 ķılsañ da tilini çıġarur ( ) yeise ķavlamay ĥamle ķılmay ķoysañ da tilini 

çıġarur yaǾnį dāǿimā 

320.3 tilini çıġarup turur kirek ĥamle ķıl kirek ĥamle ķılma şunıñ kibi bu Ǿālemde baǾżılar  

belǾām bin bāǾūrāǿ ĥazret-i 

320.4 mūsālarġa yavız duǾā ķılġaç allahü teǾālā et kibi tilini kökregine ķadar çıġardı digenler 

(allahü aǾlem) 

320.5 ( ) bu ( ) bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutķan 

ādemlerniñ (ķavmlerniñ) 

320.6 śıfatıdur ( ) bes ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām źikr ķılınġan ķıśśanı 

yehūdlerge beyān ķıl ( ) 

320.7 yehūdler fikr ķılsunlar üçün ( ) meŝel (śıfat) yüzinden ni yavız boldı 

(  

320.8 ) bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutķan ķavmniñ meŝeli (śıfatı) 

( ) daħı āyetlerimizni 

320.9 yalġanġa tutuv birlen özlerine gine žulm itdiler hiç kimge žulm itmediler 

( ) kimlerdür 
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320.10 alarnı allahü teǾālā ĥaķlıķġa köndürür bes ol ādemler ĥaķlıķġa könülmişdür 

( ) ve kimlerdür 

320.11 alarnı allahü teǾālā azdurur ( ) bes allahü teǾālā azdurġan ādemler 

alardur özlerine 

320.12 żarar itüvçiler bu āyetden açıķ bilinedür ĥaķlıķġa köndürüv hem ĥaķlıķdan azduruv 

allahü teǾālādan boluvġa 

320.13 daħı allahü teǾālānıñ ĥaķlıķġa köndürüvi tilegen ādemge ħāś boluvına daħı allahü 

teǾālānıñ ĥaķlıķġa köndürüvine 

320.14 ĥaķlıķġa könülüvniñ lāzım boluvına ( ) ve taĥķįķ cehennemge kirür 

üçün yaratduķ (  

320.15 ) cinlerden ve ādemlerden köpisini yaǾnį Ǿilmu’llāhda küfr üzerine devām 

itüvleri maǾlūm bolġanlarını 

320.16 gerçi allahü teǾālānıñ cinlerni ve ādemlerni aśl yaratuvı Ǿibādet üçün bolsa da likin 

allahü teǾālā küfrni 

320.17 iħtiyār ķıluvlarını bilgeç cehennemlik itüp ħalķ itdi ( ) ol cehennemlerge kirür 

üçün 

320.18 yaraŧılmış bolġanlarnıñ ķalbleri bardur ( ) ol ķalbleri birlen ĥaķnı bilmesler 

yaǾnį 

320.19 ĥaknı bilüvge köñillerini şart ķılmaslar ( ) daħı ol 

cehennemliklerniñ közleri de bar 

320.20 likin közleri birlen ĥaķnı körmesler yaǾnį iǾtibār birlen ķaramaslar 

( ) daħı 

320.21 ol cehennemlikler üçün ķulaķlar da bardur likin ol ķulaķları birlen ĥaķnı (āyetlerni 

vaǾažlerni) 

320.22 iħlāś birlen işitmesler ( ) bu śıfatda bolġanlar ĥaķnı bilmevde ĥaķnı 

körmevde hem ĥaķnı 

320.23 işitmevde dört ayaķlı ĥayvānlar kibidürler ( ) dört ayaķlı ĥayvānlar kibi gine 

tügil belki 

320.24 alardan da azġunraķlardur çünki dört ayaķlı ĥayvānlarda özlerine fāǿideli bolġan 

nerselerni 
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320.25 ĥāśıl itüvge hem özlerine żararlı bolġan nerselerden śaķlanurġa ķuvvelerini (köñillerini 

közlerini 

320.26 ve ķulaķlarını) śarf iterler ( ) bu śıfatda bolġanlar alardur ġāfiller 

(  

320.27 ) daħı allahü teǾālā üçün körkem maǾnālarġa delālet ķıla turġan ismler bardur 

( ) bes 

320.28 allahü teǾālānı bu ismler birlen ismleñiz ( ) daħı şunday ādemlerni ķoyıñız 

( ) 

320.29 ol ādemler allahnıñ ismlerinde çikden öterler ve ĥaķdan meyl iterler ( ) bu 

ādemler tiz cezālanmış 

 

I / 321 

 

321.1 bolurlar ( ) Ǿamel ķılġan nerseleri birlen bu āyet allahnıñ śıfatlarına dalalet 

ķıla çünki 

321.2 esmāǿdan śıfāt murād bolurġa kirek ( ) daħı biz ħalķ ķılġan nerseler 

cümlesinden bardur 

321.3 ( ) ādemlerni ĥaķlıķġa köndüre turġan cemāǿat ( ) daħı ĥaķķ 

birlen 

321.4 ĥükmlerinde toġrı bolurlar bu ümmetden muĥammed (śallallahü Ǿaleyh ve sellem) 

ümmeti murād digenler allahü teǾālā cehennem üçün 

321.5 ħalķ ķılınġan azġun ħalķnı beyān ķılġannıñ śoñında cennet üçün ħalķ ķılınġan Ǿādil 

bolġan ħalķnı beyān 

321.6 itdi hem bu āyetden icmāǾnıñ her zamānda düristligi biline çünki mundan her ķarında 

bu śıfatda bolġan 

321.7 ādemlerniñ boluvı biline eger resūl allah Ǿahdine ħāś bolsa munı źikrde fāǿide bolmas 

idi çünki 

321.8 resūl allah zamanında munday ādemlerniñ barlıġı maǾlūm niteki resūl allah 

“  



 796

321.9 ” didi mażmūnı ķıyāmet künine ķadar minim ümmetimden ĥaķlıķda bolġan 

cemāǾat bitmez maǾnāsında 

321.10 ( ) şunday ādemler bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutdılar 

( ) ol ādemlerni 

321.11 az az helāklikge yaķın ķılurmız ( ) alarġa tilegen nersemizni 

bilmegenleri ornındın 

321.12 yaǾnį alarġa tilegen nersemizni ĥesāblamaġan orundan birürmiz helāk ķılġanımıznı 

bilmeyde ķalurlar 

321.13 ( ) āyetlerimizni yalġanġa tutķan ādemlerge mühlet birürmiz ( ) 

düristlikde minim Ǿaźāb 

321.14 birlen tutuvım ķaŧıdur ( ) eyā ķureyşler fikr ķılmadılar mı 

( ) yoldaşlarında 

321.15 (muĥammed śallallahü Ǿaleyh ve sellemde) dįvāneliķden hiç nerse yoķlıġını resūl ekrem 

bir vaķtde śafā ŧaġına minüp ķureyşlerni 

321.16 erüvi erüvi birlen çaķurdı günāhdan śaķlanıñız diyü ķıçķurdı ķureyşler bu dįvāna iken 

taġ başında ŧañġa 

321.17 ķadar ķıçķurup tura didiler ( ) tügildür yoldaşıñız muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

( ) meger sizni allahnıñ 

321.18 Ǿaźābından žāhir ķıçķurtuvçıdur ( ) eyā ķureyşler istidlāl ķılup ķaramadılar mı 

(  

321.19 ) köklerniñ ve yirlermiñ mülkinde ( ) daħı allahü teǾālā yaraŧķan 

nerselerde ( ) ŝanap 

321.20 bitürüv mümkin bolmaġan nerselerden ( ) daħı düristlikde şāǿn yaķın boldı 

( ) 

321.21 ecelleriniñ yaķın boluvı yaǾnį ecelleriniñ yaķınlıġında daħı ecelleriniñ inüvini kütüvde 

istidlāl ķaravı 

321.22 birlen ķaramadılar mı ( ) ķurān śoñında ķayu sözge ( ) köñilleri 

birlen uşanurlar 
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321.23 her ķayçan kurānġa uşanmasalar yaǾnį ķurānġa uşanmaġaç başķa sözge bigrekde 

uşanmaslar ( ) 

321.24 kimdür ol kişini allahü teǾālā ĥaķķ yoldan azdursa ( ) bes ol kişini ĥaķķ yolġa 

köndürüvçi 

321.25 yoķdur ( ) daħı allahü teǾālā ĥaķdan azdurġan ādemlerni 

ĥayrān bolġanları 

321.26 ĥālde azġunlıķlarında ķaldurur ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

sinden ķıyāmetden śorarlar 

321.27 ( ) ķıyāmetniñ ķarār tapuvı ķayu zamāndadur diyü ( ) ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

321.28 ķıyāmetden śoravçılarġa cevābda eyt budur başķa tügildür ķıyāmetni bilüv rabbim 

ĥużūrındadur başķa 

321.29 hiçbir peyġamber de ve ferişte de ķıyāmetni ķayçan boluvını bilmes ( ) 

ķıyāmetniñ emrini 

 

I / 322 

 

322.1 vaķtinde žāhir ķılmas ( ) meger allahü teǾālā gine žāhir ķılur yaǾnį ķıyāmetniñ 

vaķtiniñ yaşrinligi 

322.2 ķıyāmet bolġanġa ķadardur ķıyāmet bolmasdan burun hiç kim vaķtni bilmes 

( ) 

322.3 ķıyāmet köklerde ve yirlerde uluġ ve aġır boldı yaǾnį kökler ve yirler ehline ķıyāmet 

ķorķuvı uluġ boldı 

322.4 ( ) sizge ķıyāmet kilmes meger kinetden kilür niteki resūl allah eytdi 

ķıyāmet kilür ammā ħalķ 

322.5 aśla bilmey ķalur ķayısı kölni tözete turġan bolur ķayusı ĥayvānlarına su içüre turġan 

bolur 

322.6 ķayusı bazarda śatuv malı birlen meşġūl bolur ķayusı mįzān birlen meşġūl bolur diyü 

(  
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322.7 ) ey muĥammed ķıyāmetni sinden śorarlar göyā ki sin ķıyāmetniñ ķayu 

zamān boluvnı bilürsün 

322.8 diyü oylap ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām ķıyāmetden 

śoravçılarga eyt ķıyāmetni bilüv allah 

322.9 ĥużūrındadur diyü ( ) likin ādemlerniñ köpisi ķıyāmetni 

bilüv allahġa ġına ħāś 

322.10 ikenni bilmesler ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām mekke ehline eyt min 

özim üçün mülklene almaymun 

322.11 ( ) fāǿideni daħı żararnı da mülklene almaym ( ) meger fāǿide ve 

żarardan allahü teǾālā tilegen 

322.12 nerseni gine mülklene alam ( ) ve eger min ġaybni bilsem idi 

( ) 

322.13 özime izgülikden ve fāǿideden köp ķılur idim ( ) daħı yavızlıķ mini tutmas 

idi 

322.14 her śoġışlarda bir mertebe ciñilüp bir mertebe ciñilmes idim belki hemįşe ciñer idim 

diyü eyt ( ) 

322.15 tügilmün min ( ) meger günāh ķıluvçılarnı tamuġ birlen ķorķıtuvçımun 

ve Ǿibādet ķıluvçılarga 

322.16 ucmaħ birlen süyünç birüvçimün ( ) įmān kitürüvçi ķavmge ( ) ol 

allahü teǾālā 

322.17 şunday allahdur ki ( ) sizni bir nefsden yaratdı yaǾnį ādem 

Ǿaleyhi's-selāmdan (  

322.18 ) daħı ol bir nefsden (ādem cinsinden) ħatunnı (ĥavvāǿnı) yaratdı 

( ) ādem 

322.19 ħatunnı ĥavvāǿ üzerine ķarar tapsun ve eyleşsün üçün ( ) bes ādem Ǿaleyhi's-

selām ħatunı ĥavvāǿ üzerine 

322.20 yaķınlıķ (cimāǾ) ķılġan zamānda ( ) ĥavvāǿ yiñil yüklü boluv birlen 

yükli boldı yaǾnį 
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322.21 başķa yükli ħatunlar çikken avırlıķnı çikmedi ( ) bes ĥavvāǿ ol yük birlen hemįşe 

boldı 

322.22 yürüdi turdı ve olŧurdı ( ) ķursaġında balanıñ uluġ boluvı sebebli ĥavvāǿ 

avırayġan zamānda 

322.23 ( ) rableri bolġan allahġa ādem birlen ĥavvāǿ duǾā ķıldılar 

( ) eger bizge aǾżāsı 

322.24 tiygüz selāmet bala birseñ ( ) biz siniñ bu birgen niǾmetiñe şükr 

ķıluvçılardan 

322.25 bolur idük diyü ( ) bes allahü teǾālā ādem birlen ĥavvāǿġa aǾżāları 

tiygüz selāmet bolġan 

322.26 bala birgen zamānda ( ) bes ādem birlen ĥavvāǿ balalarını allahü 

teǾālāge şerįkler ķıldılar 

322.27 balalarına birgen nerselerinde yaǾnį ismde yaǾnį balalarını Ǿabdu'l-lah Ǿabdu'r-raĥman 

diyü ismlev 

322.28 ornına Ǿabdü’l-Ǿuzza Ǿabd-i menāf abdu'ş-şems diyü ismlediler ammā Ǿibādetde allahġa 

şerįk ķıldılar maǾnāsında 

322.29 tügil ādem birlen ĥavvāǿ şirkden pāķlar bu tārįķ ismlevlerine sebeb iblįsniñ vesvesesi 

boldı digenler 

 

I / 323 

 

323.1 ( ) bes allahü teǾālā bülend boldı ( ) mekke ehliniñ Ǿibādetde allahġa 

şirket ķıluvlarından 

323.2 yaǾnį śanemlarına şerįk itüvlerinden ( ) eyā hiç nerseni ħalķ 

ķılurġa ķādir 

323.3 bolmaġan śanemlarnı mekke müşrikleri allahġa Ǿibādetde şerįk ķılurlar mı ( ) 

ĥālbūkim ol śanemlar 

323.4 özleri maĥlūķlardur ( ) daħı śanemlar özlerine Ǿibādet ķıluvçılarġa 

yardem birüvge 

323.5 küçleri yitmes ( ) daħı özlerine de yardem birmesler yaǾnį śanemlarnıñ 

özlerine yardem 
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323.6 birüvge ķuvvetleri yitmes ( ) ey müǿminler eger siz müşriklerni 

islāmge ündeseñiz ( ) 

323.7 sizge iyermesler ( ) sizniñ üzeriñizge berāberdür ( ) müşriklerni 

islāmge ündeñiz 

323.8 ( ) yeise siz įmānġa ündemey tik turuvçı bolıñız yaǾnį sizniñ ündeviñizde 

fāǿide yoķdur 

323.9 ( ) düristlikde şunday ādemler ( ) allahdan başķa alarnı 

ündersiz yaǾnį 

323.10 allahdan başķa alarġa Ǿibādet ķılursız ( ) sizniñ Ǿibādet ķılġan maǾbūdlarıñız 

sizniñ kibi 

323.11 ķullardur allahnıñ memlūkleridür ( ) bes ündeñiz allahdan başķa bolġan 

maǾbūdlerge ( ) 

323.12 sizge cevāb birsünler yaǾnį sizniñ ündeviñizni ķabūl itsünler ( ) eger siz 

ol 

323.13 Ǿibādet ķılġan nerseleriñizni maǾbūdler digen söziñizde rast sözlilerden bolsañız 

( ) 

323.14 eyā ol sizniñ maǾbūdlarıñız (śanemleriñiz) üçün ayaķlar bar mı ol ayaķlar birlen 

yürürler idi (  

323.15 ) yā ki ol maǾbūdlarıñız üçün kollar bar mı ol ķolları birlen tutarlar idi 

(  

323.16 ) yā ki ol maǾbūdlarıñız üçün közler bar mı ol közleri birlen körürler 

idi 

323.17 ( ) yā ki ol maǾbūdlarıñız üçün ķulaķlar bar mı ol ķulaķları birlen 

işitürler 

323.18 idi yaǾnį bu meźkūrlarnıñ hiç ķayusı yoķ bes ol maǾbūdlarıñız yürümeyler de tutmaylar 

da körmeyler de 

323.19 işitmeyler de ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) müşriklerge 

allahġa şerįk dip iǾtiķād ķılġan 
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323.20 nerseleriñizni çaķurıñız ve miñe düşmānlıķda alardan yardem isteñiz ( ) 

munıñ soñında miñe 

323.21 mekr ķılıñız yaǾnį öziñizde ķuvvetiñiz ķadar miñe mekr ķılurġa ŧırışıñız ( ) 

bes miñe mühlet birmeñiz 

323.22 ( ) düristlikde minim her işde yardemçim şunday allahdur ( ) 

ol allah (teǾālā) 

323.23 kitāb (ķurān)nı indürdi ( ) ve ol allah (teǾālā) izgü ādemlerge yardem 

323.24 itüv birlen ve alarnı śaķlav birlen ħoca bolur ( ) daħı şunday nerseler ( ) 

ündersiz siz 

323.25 ol nerseni ( ) allahġa başķadan yaǾnį sizniñ allahġa başķa Ǿibādet ķıla turġan 

nerseleriñiz 

323.26 (śanemleriñiz) ( ) sizge yardem birüvge alarnıñ küçleri yitmes 

( ) 

323.27 daħı ol maǾbūdleriñiz özlerine yardem birmesler yaǾnį özlerine yardem birüvge de 

küçleri yitmes 

323.28 ( ) ve eger ey müǿminler siz śanemlarnı islāmġa ündeseñiz 

( ) sizniñ  

 

I / 324 

 

324.1 ündeviñizni işitmesler ( ) daħı sin ey muħammed Ǿaleyhi's-selām 

śanemlerni körürsün siñe 

324.2 ķararlar yaǾnį ķaraġan kibi bolurlar ( ) ĥālbūkim ol śanemler sini körmesler 

( ) 

324.3 ādemlerniñ işlerinden öziñe ciñil bolġannı tut ( ) daħı izgü iş birlen 

ādemlerge buyur 

324.4 ( ) daħı söz anlamay turġan nādānlardan yüz döndür 

(  
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324.5 ) ve eger siñi ey muĥammed min ķoşķan işni ķıluvdan şeyŧandan bolġan döndürüvçi 

döndürse yaǾnį 

324.6 şeyŧān vesvesesi birlen min ķoşķan işden döndürse yā ki min ķoşķan işniñ ħilāfına 

yüklese ( ) 

324.7 bes şeytāndan allahġa śıġın ( ) düristlikde ol allahü teǾālā siniñ śıġınuvıñnı 

işitüvçidür 

324.8 miñe ķılġan şeyŧānnıñ vesvesesini yiberüvni bilgüçidür ( ) düristlikde 

şunday ādemler 

324.9 allahdan ķorķdılar ( ) her ķayçan allahdan ķorķġan ādemlerge 

şeyŧāndan bir 

324.10 ŧavāf ķıluvçı vesvese irişse ( ) allahü teǾālānıñ ķoşķan ve ŧıyġan nersesini 

islerine tüşürürler 

324.11 ( ) bes şol vaķde allahdan ķorķuvçı ādemler ĥaķnı körürler ve şeytān 

vesvesesini 

324.12 yiberürler ( ) ve şeyŧānlarnıñ ķardeşleri (allahdan ķorķmaġan 

ādemler) şeyŧānlarġa 

324.13 azduruvda yardem birürler ( ) munıñ śoñında azduruvdan ŧıyılmaslar ol 

şeyŧānlarnıñ ķardeşleri 

324.14 azġunlıķdan ŧıyılmaslar ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām her ķayçan 

sin müşriklerge ķurāndan āyet 

324.15 kitürmeseñ ( ) müşrikler eytdiler ( ) ey muĥammed öz ŧarafıñdan āyetni 

yaśasañçı diyü 

324.16 ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām müşriklerge 

budur başķa tügil min özime 

324.17 rabbimden vaĥy ķılınġan nersege iyeremün ( ) bu ķurān rabbiñizden 

köñilleriñiz üçün 

324.18 baśįretlerdür (közlerdür) bu köñil közleriñiz birlen ĥaķnı körürsiz ( ) ve bu 

ķurān ĥaķlıķġa 

324.19 köndürgüçidür hem rabbiñizden raĥmetdür ( ) įmān kitürgen ķavm üçün 

imāmġa iftida 
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324.20 ķılġan ādemniñ imām artında ķırāǿat oķumavı ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ 

āyetni indürdi 

324.21 ( ) ve her ķayçan ķurān oķulsa ( ) bes ol ķurānnı işitiñiz 

324.22 (tıñlap turıñız) ( ) daħı tik turıñız ( ) raĥmet ķılınmış boluvıñız üçün 

324.23 ĥanefį Ǿulemāsı bu āyet birlen imāmġa oyuġan ādemniñ imām artında ķırāǿat 

oķumavına istidlāl ķılġanlar 

324.24 çünki allahü teǾālā ķurānnı işitüv birlen hem ķurān oķuġanda tik turuv birlen emr ķıldı 

kirek ķurān namazda 

324.25 oķulsun ve kirek başķa orunda oķulsun likin Ǿulemānıñ köpisi namāz ŧışında ķurān 

oķulġanda işitüv 

324.26 farż tügil belki müsteĥab didiler şunıñ üçün bu āyetni namāzda ķurān oķulġanda ŧıñlap 

turuvġa 

324.27 ĥaml ķıldılar hem bu āyetniñ inüvinde enśārdan resūl allah artında ķurān oķuġan kişi 

ĥaķında 

324.28 bes ķurānı namāzda işitüp ŧıñlap turuv farż boluv ŝābit boldı elbette ŧıñlavnıñ kāmili tik 

324.29 turuv birlen bola yaşrin oķuv birlen bolmay baǾżılar bu āyet namāzda hem namāz 

ŧışında ķırāǿatdan Ǿamm bolġaç 

 

I / 325 

 

325.1 munı namazdaġı ķırāǿatke hem muǿtemge taħśįś ķılınġaç Ǿamm-ı maħśūś bola ol žannı 

bes niçük bu āyet 

325.2 birlen muǿtemge tirik ķırāǿtnıñ farżlıġı ŝābit bolsun digenler likin eytemiz farżlıķ ŝābit 

bolmasa vāciblik 

325.3 ŝābit Ǿamelde farż birlen vācib bir diyü baǾżılar ikindi birlen üylede ķırāǿat ķıçķurup 

oķulmaduķdan 

325.4 muǿtemniñ yaşrin ķırāǿat oķuvı işitüvge münāfį bolmay digenler likin eytemiz ibtidāǿ -ı 

islāmda her namāzda 

325.5 ķırāǿatnı ķıçķurup oķuv meşrūǾ bolġan munıñ śoñında müşriklerniñ teşvişleri sebebli 

üyle birlen ikindiden 

325.6 cehr ĥükmi sāķit bolup üç namāzda iskice ķalġan baǾżılar bu āyet namāzda söyleşken 

ādem ĥaķında  

325.7 indi bes dünyā sözinden gine tik turuvnı vācib ite kırāǿatdan tik turuvnı vācib itmey 

diyü 

325.8 eytdiler likin cevāb biremiz lafž Ǿamm bolġaç sebebniñ ħāślıġına iǾtibār yoķ baǾżılar bu 

āyetniñ 
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325.9 maǾnāsı ķurān ingeç resūl allah oķuġanda ķurānnı ŧıñlap turuvıñız maǾnāsında digenler 

likin muñar da lafž 

325.10 Ǿamm diyü cevāb biremiz likin müǿtemniñ imām artında ķırāǿat oķumavına 

“ ” 

325.11 digen ĥadįŝ birlen istidlāl artuķ yaǾnį bir kişi üçün imām bolsa imāmnıñ oķuġan ķırāǿatı 

bu kişige de 

325.12 ķırāǿat bola ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām rabbiñni yaşrin źikr 

ķıl ( ) 

325.13 yalbarġanıñ hem allahdan ķorķġanıñ ĥālde ( ) daħı sözden 

ķıçķuruvdan töpen bolġan 

325.14 süz birlen söyleşkeniñ ĥālde yaǾnį ķıçķuruv birlen yaşrın arasında ortaça bolġan söz 

birlen söylevçi 

325.15 bolġanıñ ĥālde ( ) kündizniñ evvellerinde hem āħirlerinde źikr ķıl 

( ) 

325.16 daħı allahnıñ źikrinden ġāfiller cümlesinden bolma ( ) düristlikde şunday 

nerseler (  

325.17 ) rabbiñ ĥużūrındadur yaǾnį ferişteler ( ) allahnıñ 

Ǿibādetinden tekebbürlenmesler 

325.18 ( ) daħı allahü teǾālānı kimçiliklerden pāklarlar ( ) daħı allahġa secde 

ķılurlar 

325.19 (aǾrāf sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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325.20 * enfāl sūresi medįnede ingen yitmiş biş āyet * 

325.21 bismi'l-lahi'r-raĥmāni'r-raĥįm 

325.22 ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) sinden ġanįmetlerniñ ĥükmlerinden 

śorarlar neflniñ lüġat maǾnāsı 

325.23 artuķlıķ şunıñ üçün de farżġa artuķ bolġanġa köre nefl namāzına nefl diyler fuķahāǿ 

ıśŧılāĥında neflniñ 

325.24 maǾnāsı ġanįmet mālına eytiline çünki ġanįmet mālı śoġışdan maķśūd bolġan allahnıñ 

sözini üstün ķıluvġa 

325.25 artuķ yā ki ġanįmet mālı evveldegi ümmetlerge ĥarām bolup bu ümmetge ĥelāl 

bolduķından allahü teǾālādan 

325.26 artuķlıķ bola daħı nefl diyüp Ǿaskerge imāmnıñ birürge şarŧ itken nersesine de eytile bu 

āyetniñ nuzūline sebeb 

325.27 bedr śoġışında ġanįmet mālnı bölüv ĥaķında saĥābeler arasında iħtilāf tüşüp niçük 

bölemiz bölüv ĥükmi 

325.28 kimge tiyüş enśārġa mı muhācirge mi diyü resūl allahdan śoradılar 

( ) eyt sin 

325.29 ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām cevābda ġanįmet māllarnı bölüv allahġa hem allahnıñ 

resūline ħāśdur yaǾnį ġanįmet mālnı 

 

I / 326 

 

326.1 bölüvniñ ĥükmi allah birlen resūl allahġa ħāś allahü teǾālā ĥikmetni riǾāye ķılup 

ġanįmet mālnı bölüv birlen 

326.2 resūline buyurur resūli hem allahü teǾālā buyurġança bular ( ) ġanįmet mālnı 

bölüv ĥaķında iħtilāf ķıluvda 

326.3 allahdan śaķlanıñız ( ) daħı aralarıñızdaġı ĥālini tüzetiñiz 

( ) 

326.4 daħı allahü teǾālāge hem allahnıñ resūline boy śunuñız ( ) eger siz 

kāmil įmān birlen įmān 

326.5 kitürüvçi bolsañız ( ) budur başķa tügildür kāmil müǿminler ( ) 

şunday ādemlerdür 

326.6 ( ) her ķayçan ol ādemler üzerine allahnı źikr ķılınsa ( ) ol 

ādemlerniñ köñilleri 
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326.7 ķorķar ( ) ve her ķayçan kāmil müǿminler üzerine allahnıñ āyetleri 

oķulmış bolsa 

326.8 ( ) ol ādemlerge allahnıñ āyetleri įmānlarını (nūrrlarını1) artdurır 

(  

326.9 ) daħı kāmil müǿminler işlerini rableri üzerine tapşırurlar ( ) şunday 

ādemlerdür 

326.10 kāmil müǿminler ( ) namāz oķurlar ( ) daħı biz 

alarġa rızķlandurġan 

326.11 nerselerden bizniñ dįn bölüvimizde śarf ķılurlar ( ) bu meźkūr 

śıfatda bolġan 

326.12 ādemler ĥaķlıķ yüzinden müǿminlerdür çünki bu ādemler įmānlarına ķalb Ǿamelleriniñ 

körkemlerinden bolġan 

326.13 ķorķuvnı iħlaśnı tügilni hem aǾżāǿ Ǿamellerinden bolġan namāznı śadaķanı ķoşuvları 

sebebli įmānlarını 

326.14 ĥaķladılar bir vaķtde ĥażret-i ĥasandan bir ir sin müǿmin mi diyü suǿāl ķıldı ĥażret-i 

ĥasan eger de 

326.15 allahġa feriştelerge kitāblarġa peyġamberlerge āħiret künine ve başķa įmān kitürüv 

vācib bolġan nerselerge 

326.16 įmāndan śorasañ müǿmin eger allahü teǾālānıñ bu āyetde źikr ķılġan įmānından śorasañ 

326.17 bilmeym didi bir vaķtde Ǿabdu'l-lah ismli ādem aĥmed ismli ādemden ismiñ niçük diyü 

suǿāl ķıldı 

326.18 bu śoralmış ādem ismim aĥmed dip mini ĥaķķ aĥmed dip eytesün mi yā ki inşāǿllah 

aĥmet dip 

326.19 eytesün mi diyü ǿabdu'l-lah yine śoradı bu śoralmış ādem min ĥaķķ aĥmed dip eytem 

didi Ǿabdu'l-lah eytdi 

326.20  atañ ve anañ ķoyġan ismde şik ķılmay sen de allahü teǾālā ķurānda ĥaķķ müǿmin dip 

aŧaġan ismiñde 

326.21 nįk inşāǿllah müǿmin dip şik birlen eytesün didi ( ) bu ĥaķķ 

müǿminler 

                                                 
1 “nūrlarını” olmalı. 
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326.22 üçün rableri ĥużūrında uluġ dereceler bardur ( ) daħı yarlıķav bardur 

( ) 

326.23 uluġ rızķ bardur yaǾnį cennetde ĥāżirlengen rızķ ( ) 

niteki 

326.24 ey muĥammed sini rabbiñ üyüñden ĥaķlıķ birlen çıġardı yaǾnį ġanįmet māllarını 

bölüvniñ siñe ĥāś boluv 

326.25 ĥāli śaĥābelerniñ mekrūh körüvlerinden rabbiñniñ sini üyüñden ĥaķlıķ birlen śaĥābeler 

mekrūh kördükleri 

326.26 ĥālde çıġaruv ĥāli kibidür yaǿnį bu iki ĥāl birisi birisine oħşaġuçıdur 

( ) 

326.27 ĥālbūkim düristlikde müǿminlerden bir cemāǿat ( ) çıġuvnı mekrūh 

körüvçilerdür bir vaķtde ķureyşlerniñ 

326.28 ķāfilesi şāmdan köp māl birlen ķaytalar idi aralarında ebū süfyān bar idi ĥażret-i 

cebrāǿįl 

326.29 resūl allahġa ħaber birüp resūl allah müǿminlerge ħaber birdi şundan śoñ resūl allah 

müǿminler ġanįmet 

 

I / 327 

 

327.1 itüp ķureyşlerniñ mālnı alurġa çıķdılar bu ħaber ebū cehlge irişdi ebū cehl de bu 

māllarnı birmes 

327.2 üçün mekkeden śoġışçılar alup çıķdı şundan śoñ ĥāżret-i cebrāǿįl resūl allahġa kilüp 

eytdi 

327.3 allahü teǾālā iki ŧāǿifeniñ birisi birlen sizge vaǾde ķıla yaǾnį ķāfileni alasız yā ki 

ķureyşlerni özlerini 

327.4 resūl allah śaĥābelerge kiñeşdi śaĥābelerniñ baǾżısı eytdi başda bizge śoġışķa çıġarġa 

eytken 

327.5 bolsañ ĥāżirlengen bolur idük biz barı ķāfileni alurġa dip çıķduķ diyü resūl allah eytdi 

ķāfileni 

327.6 ebū süfyān deryā yolı birlen alup kitdi ammā ķureyşler ķarşuñızda diyü śaĥābeler 

hemįşe allahnıñ 

327.7 resūlį ķāfileni alamız düşmān birlen śoġış ķılmaymız didiler resūl allah bik açulandı 

şundan śoñ 
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327.8 ĥāżret-i ebū bekr birlen Ǿömer turdılar da biz rāżı śoġışamız didiler munıñ śoñında 

Ǿabbān oġlı saǾid 

327.9 hem başķalar birisi artından birisi rāżı boldılar şunıñ śoñında śoġışurġa rāżı boldılar 

(  

327.10 ) ĥaķda (śoġış ķıluvnı iĥtiyārda) siniñ birlen müǿminler cidāl (nizāǿ) ķılışalar 

( ) 

327.11 müǿmilerge ĥaķlıķ žāhir bolġannıñ śoñında yaǾnį resūl allah bildürgençe ķayu orunġa 

yönelseler de allahnıñ 

327.12 yardeminde boluvları ( ) śoġış ķıluvnı mekrūh körürler göyā ki 

alarnı (müǿminlerni) 

327.13 ölümge sürilmiş bolur yaǾnį ölümge sürilmiş bolġan ādemniñ mekrūh körüvi kibi 

mekrūh körürler (  

327.14 ) ĥālbūkim alar ölümge ķaraylar ve ölüm ile kile dip bileler yaǾnį ölümniñ 

kilüvini ķarap turup da 

327.15 ol ölümge sürilmiş bolġan ādemniñ mekrūh körüvi kibi śoġışnı mekrūh köreler 

śaĥābelerniñ bu ŧarįķ 

327.16 mekrūh körüvleri śanları az bolġanlıķı üçün hem özleri ĥāżirlenmegenlikleri üçün ( ) 

daħı ey 

327.17 muĥammed Ǿaleyhi's-selām şol vaķtni isiñe tüşür ( ) allahü teǾālā sizge vaǾde 

ķılur ( ) iki 

327.18 ŧāǿifeniñ birisini yaǾnį ķureyşlerni yā ki ķāfileni ( ) düristlikde iki ŧāǿifeniñ 

birisi sizgedür diyü 

327.19 vaǾde ķılur ( ) daħı müǿminler arzu ķılursız ( ) düristlikde ķuvvet 

ve ķural iyesi 

327.20 bolġanġa başķası yaǾnį ķāfile ( ) sizge bolsa idi diyü ( ) 

daħı allahü 

327.21 teǾālā ĥaķnı ĥaķlavnı tiler ( ) öziniñ sözleri (vaĥyleri) birlen ( ) 

327.22 daħı kāfirlerniñ dünyā Ǿaźābı birlen artlarını kisüvni tileydür yaǾnį siz meşaķķatsiz gine 

mālġa irişüvni 



 809

327.23 tileysiz allahü teǾālā özinin dįnni üstün ķıluvnı ve ĥaķnı žāhir ķıluvnı tileydür 

( ) allahü teǾālā 

327.24 bu işni ķıldı ĥaķnı ĥaķlav üçün ( ) daħı bāŧılnı bāŧıl ķılur üçün 

( ) 

327.25 gerçi ĥaķnı ĥaķlavnı ve bāŧılnı bāŧıl ķıluvnı yavızlar yaraŧmasalar da ( ) şol vaķtni 

isiñizge tüşüriñiz 

327.26 ( ) rabbiñizden yardem ister boldıñız ( ) bes rabbiñiz 

sizge cevāb birdi 

327.27 ) düristlikde min sizge yardem birirmün diyü ( ) feriştelerden 

miñ ferişte birlen 

327.28 ( ) müǿminlerge iyergenleri ĥālde ( ) daħı allahü teǾālā yardem birüvni 

ķılmadı ( ) 

327.29 meger sizge süyünç ķıldı ( ) daħı bu yardem birüvni ķıluvnı yardem 

birüv sebebli 

 

I / 328 

 

328.1 köñilleriñiz ķarar tapsun üçün ( ) yardem tügildür meger allahnıñ 

ĥużūrındadur 

328.2 ( ) düristlikde allahü teǾālā yardem birüvde ġālibdür hem ħikmet 

iyesidür ( ) şol 

328.3 vaķtni isiñizge tüşüriñiz ( ) allahü teǾālā sizge yuķunı taşlar 

boldı özinden 

328.4 sizge emįnlik bolsun üçün çünki yuķu ķayġularnı bitüre nefsni raĥatlandura 

( ) daħı 

328.5 sizge indürür boldı ( ) śunı ( ) ol śu birlen pāklanuvıñız üçün 

( ) 
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328.6 daħı sizden yiberüv üçün ( ) şeyŧān vesvesesini ( ) daħı 

köñilleriñizge 

328.7 śabrlıķnı biylev üçün ( ) daħı śu indürüv sebebli ayaķlarıñıznı berkitüv 

üçün munıñ 

328.8 ķıśśaśı śaĥābeler śoġışda bik ķumlı yirge tüşdiler ayaķları ķumġa baŧadur idi hem şol 

ķumlıķda 

328.9 yuķuladılar köpisi tüşlendiler ġusl ķılınurġa śoyuķ śunı kāfirler ġalebe ķılup alġanlar idi 

328.10 şeyŧān śahābelerge vesvese ķıldı ķayda sizge allah ŧarafından yardem śunı kāfirler 

aldılar siz ķayuñız 

328.11 ŧahāretsiz ve ķayuñız cünüb ĥālinçe namāz oķuysız öziñiz biz allahnıñ dostları diyü 

gümān ķılasız arañızda 

328.12 resūl allah da bar bes resūl allahdan şefāǿat isteñiz diyü şundan śoñ allahü teǾālā kiç 

birlen kökden yaġmur 

328.13 yaġdurdı çuķurlar śu birlen ŧoldı köllerge śu ŧolŧurdılar ĥayvānlarını śuġardılar ġusl 

ķuyındılar 

328.14 ŧaĥāret aldılar yaġmur sebebli ķumlar batmay başladı ayaķları yirde ŝābit boldı hem 

şeyŧān 

328.15 vesvesesi kitdi bu āyet śunıñ pāklavçı boluvına delālet ķıla bes śu pāklavçı bolsa özi de 

pāk 

328.16 bola ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām şol vaķtni isiñe tüşür rabbiñ vaĥy 

ķılur boldı ( ) 

328.17 feriştelerge ( ) düristlikde min sizniñ birlen birgemün yaǾnį sizniñ yardemiñizde 

diyü ( ) 

328.18 bes įmān kitürgen ādemlerni süyünç ve yardem birlen berkitiñiz 

( ) kāfir bolġan 

328.19 ādemlerniñ köñillerine taşlarmız ( ) ķorķuvnı ( ) bes 

kāfirlerniñ moyınları 

328.20 üstine boġazlarına yā ki śoġıñız ( ) daħı kāfirlerden her bir 

ŧaraflarına 



 811

328.21 śoġıñız yaǾni iki kol ve iki ayaķ ŧaraflarına ( ) bu kāfirlerge soġuv birlen buyuruv 

(  

328.22 ) bunıñ sebeblidür düristlikde ol kāfirler allahġa hem allahnıñ resūline ħilāflıķ 

ķıldılar (  

328.23 ) ve kimdür allahġa hem allahnıñ resūline ħilāflıķ ķılur ( ) 

bes düristlikde allahü teǾālā 

328.24 Ǿaźābı ķaŧı bolġuçıdur ( ) bes ey kāfirler dünyāda Ǿaźābnı tatuñız 

( ) 

328.25 daħı düristlikde kāfirler üçün ķıyāmetde oŧ Ǿaźābı bolġuçıdur allahü teǾālā śoġışdan 

ķaçuvnıñ ĥarāmlıġı 

328.26 ĥaķında hem śoġış vaķtinde hįle aldavnıñ düristligi ĥaķında źikr ķılınaçak āyetni indürdi 

(  

328.27 ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) her ķayçan kāfir bolġan 

ādemlerge 

328.28 yoluķsañız (              ) köp Ǿasker bolġanları ĥālde (            ) bes ciñgenñiz ĥālde 

kāfirlerden  

328.29 ķorķup artlarıñıznı döndürmeñiz yaǾnį ķaçmañız ( ) ve kimdür kāfirlerden 

ķorķup döndürür 

 

I / 329 

 

329.1 bu künde artnı döndürür yaǾnį kāfirlerge yoluķġan künde kimdür ķaçar ( ) meger 

artnı döndürüv 

329.2 (ķaçuv) yarar ( ) ķaçķannıñ śoñında ķaytadan śoġış ķıluvġa meyl itken 

ĥālde yaǾnį 

329.3 düşmān ciñdi diyü oylasun üçün evvel ķaçar da munıñ śoñında yañadan soġışurġa 

kirişür (  
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329.4 ) yā ki ķaçuv yarar müselmānlardan ikinçi cemāǾatke ķoşılġan ĥālde 

( ) śoġış 

329.5 vaķtinde kāfirlerden ķorķup ķaçķan kişi taĥķįķ allahdan açuvġa tiyüşli boluv birlen 

ķaytdı ( ) 

329.6 daħı śoġışdan ķaçuvçınıñ baraçak ornı cehennemdür ( ) ni yavız evrileçek 

orundur 

329.7 ol cehennem bu āyet śoġışdan ķaçuvnıñ günāh boluvı ĥaķında hem śoġışda ħįle 

ħadiǾniñ dürist boluvını da 

329.8 bildüre çünki allahü teǾālā śoġışdan ķaçuvçılarġa vaǾįd ķıldı likin śoġışdan ķaçuvnıñ 

günāh boluvı 

329.9 kāfirler müselmānlardan birge bir gine ülüş artuķ bolsalar yaǾnį bir müselmānġa iki 

kāfir gine bolsa ammā 

329.10 birge birden artuķ bolsalar meŝelā bir müselmānġa üç kāfir bolaçaķ bolsa bu vaķtde 

ķaçuv ĥarām 

329.11 tügil daħı allahü teǾālā bu ĥükmden iki türli kişini çıġardı birisi düşmānlarnı aldar üçün 

329.12 ķaçķan kişi ikinçisi ķaçup ikinçi müselmān cemāǾatine ķoşılġan kişi bes mundan bilindi 

śoġışda 

329.13 aldav yaray iken ammā ħıyānet ġadr bu dürist tügil bu ikisi arasında ayurma şol ħadiǾa 

diyü şuña 

329.14 eytile düşmān śoġışmay indi ķorķdı dip oylasun üçün başķa bir iş birlen meşġūl bolup 

śoñra 

329.15 śoġışķa iķdām ķılur ammā ħıyānet (ġadr) min bu kün śoġışmaym diyü aldar da 

düşmānnıñ ġafleti vaķtinde 

329.16 kilüp śoġış başlar bir vaķte ĥażret-i Ǿömerniñ oġlı resūl allah yibergen bir Ǿasker içinde 

idi 

329.17 kāfirlerden ķaçup medįnege kildiler ibn-i Ǿömer ey allahnıñ resūli biz soġışdan ķaçķan 

kişiler didi 

329.18 resūl allah siz ķaçuvçılar tügil içlerinde min hem aśĥābım bolġan müselmānlar 

cemāǿatine ķoşuluvçılar didi 

329.19 ( ) bes ey müǿminler siz ķuvvetiñiz birlen müşriklerni öltürmediñiz 

( ) likin allahü teǾālā 

329.20 müşriklerni öltürdi ( ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) müşriklerniñ 

közlerine irişküçi itüp sin atmadıñ 
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329.21 ( ) śūretde atķan zamānıñda ( ) likin allahü teǾālā anday bir 

vaķtde ķureyşler müselmānlar 

329.22 birlen śoġışurġa Ǿaķanķalden kilüp çıķġaç resūl allah eytdi ey allah bular ķureyşler 

maķtanuşup ve tekebbürlenüp 

329.23 śoġışurġa kildiler resūliñni yalġanġa tutalar sinden śoraymun vaǾde ķılġan nerseñni bir 

diyü 

329.24 şundan śoñ ĥażret-i cebrāǿįl kildi bir avuç tofraķ al da kāfirlerge aŧ didi müselmānlar 

cemāǾati birlen 

329.25 ķureyş kāfirleriniñ cemāǾati soġışurġa ķara ķarşı kilgenleri zamānda resūl allah bir avuç 

tofraķ alup 

329.26 ” diyü kāfirlerniñ yüzlerine anday her bir müşrik közleri birlen meşġūl 

boldılar bes ķaçdılar 

329.27 müselmānlar artlarından ķovup ķayusını öltürdiler ve ķayusını esįr itdiler müselmānlar 

ķaytķaç maķtana 

329.28 başladılar ķayusı eytdi min filānnı öltürdim ķayusı min öltürdim hem esįr de aldım diyü 

şol haķda 

329.29 allahü teǾālā źikr ķılınġan āyetni indürdi allahü teǾālā bu işni ķıldı kāfirlerge ķahr üçün 

(  

 

I / 330 

 

330.1 ) daħı allahü teǾālānıñ özinden įmān kitürgen ādemlerni körkem niǾmet 

birlen niǾmetlev üçün 

330.2 ĥāśıl allahü teǾālānıñ bu işlerni ķıluvı müǿminlerge izgülik ve ķureyşlerge ķahr üçün 

( ) 

330.3 düristlikde allahü teǾālā müǿminlerniñ yardem istevlerini ve duǾālarını işitküçidür hem 

niyetlerini bilgüçidür 

330.4 ( ) siz müǿminlerge allahü teǾālā körkem niǿmet birlen enǾām ķıluvından maķśūd 

( ) daħı düristlikde 

330.5 allahü teǾālā ( ) kāfirlerniñ ĥįlelerini żaǾįflendürüvçidür yaǾnį mundan 

maķśūd müǾminlerge 
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330.6 enǾāmdur kāfirlerni żaǾįflendürüv ve hįlelerini bāŧıl ķıluvdur ( ) eger siz 

yardem isteseñiz 

330.7 ( ) taĥķįķ sizge yardem kildi bu söz mekke ehline ħorlav ŧarįķi birlen 

ħiŧāb çünki 

330.8 mekke kāfirleri śoġışķa çıķġan vaķtde kaǾbe perdelerine aśılup yarup ķayu ŧarafda 

ĥaķlıķ şol ŧarafķa yardem bir 

330.9 eger muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) ĥaķlıķda bolsa añar yardem bir eger biz ĥaķlıķda 

bolsaķ bizge yardem bir diyü yalbardılar 

330.10 ( ) ve eger siz mekke kāfirleri küfrden hem resūl allahġa düşmānlıķdan 

ŧıyılsañız ( ) 

330.11 bes ol ŧıyıluv sizge izgüdür ( ) ve eger siz muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

birlen śoġışķa ķaytadan 

330.12 kirişseñiz biz de muĥammed (Ǿaleyhi's-selām)ge yardem birlen ķayturmız yaǾnį 

ķaytadan yardem ķılurmız (  

330.13 ) ve sizlerden cemāǾatiñiz hiç nerseni yibermes ( ) gerçi köp 

bolsa da (  

330.14 ) daħı düristlikde allahü teǾālā müǿminler birlen birgedür yaǾnį müǿminlerge 

yardem itüvdedür (  

330.15 ) ey anday įmān įmān kitürgen ādemler ( ) allahġa 

daħı allahnıñ resūline 

330.16 iŧāǾat ķılıñız ( ) daħı resūlden iŧāǾatinden yüz döndürmeñiz ( ) 

ĥālbūkim 

330.17 siz ķurānnı daħı vaǾažlerni işitesiz ( ) daħı ey müǿminler siz bolmañız 

( ) şunday 

330.18 ādemler kibi ( ) ol ādemler eytdiler ( ) işitdük biz diyü ( ) 

ĥālbūkim özleri 

330.19 fāǿidelenüv işitüvi birlen işitmesler göyā ki bütünley işitmegen kibidürler 

( ) düristlikde 
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330.20 allahü teǾālā ĥużūrında yir yüzinde yürüy turġan cān iyeleriniñ iñ yavızı 

( ) 

330.21 ĥaķnı işitüvden çoķraķ ve ĥaķnı söylevden tilsiz şunday bolġan cān iyeleridür ki ĥaķnı 

bilmesler de  

330.22 ( ) ve allahü teǾālā bu çoķraķ ve tilsiz bolġan cān iyelerinde 

(kāfirlerde) izgülik 

330.23 barlıķnı bilse idi ( ) elbette alarġa fāǿidelenüv işitdürüvi birlen izgülikni işitdürür 

idi (  

330.24 ) ve eger alarġa izgülikni işitdürse ( ) izgülikden yüz döndürürler 

fāǿidelenmesler 

330.25 yā ki taśdįķ śoñında da ķaytadan mürted bolurlar ( ) ĥālbūkim alar įmāndan 

yüz döndürüv- 

330.26 çilerdür ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) 

allahnı daħı 

330.27 resūlni boy śunuv birlen ķabūl itiñiz ( ) her ķayçan resūl sizni ündese 

( ) sizni 

330.28 meñgülik tirüklik birlen tirgüze turġan nersege yaǾnį dįn işine bir vaķtde resūl allah 

“ ” yanından ötüp 

330.29 barġanda ubey namāz okuydur idi resūl allah ubeyge ündedi ubey namāznı aşuġup 

tamām itüp resūl allah 

 

I / 331 

 

331.1 yanına kildi resūl allah min ündegeçde kilüvden sini nerse ŧıydı didi ubey yā resūl allah 

namāz 

331.2 oķuydur idim didi resūl allah eytdi eyā miñe vaħy ķılınġan nersede miñe resūl 

ündegende ķabūl itiñiz 

331.3 digen āyetden ħaber birilmedi mü didi bu rivāyet ĥaķında baǾżılar eytdiler resūl allahnıñ 

kiçiktürürge yaramay 

331.4 turġan ündevi murād elbette munday  işde namāznı da kisüv tiyüş bolur ( ) 

daħı ey müǿminler 
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331.5 biliñiz ( ) düristlikde allahü teǾālā ir birlen irniñ köñli arasında 

perde bolur yaǾnį 

331.6 ir allahnıñ tilevinden başķa müǿmin bolurġa da kāfir bolurġa kādir bolmas 

( ) daħı biliñiz 

331.7 düristlikde allahü teǾālā ol allahü teǾālāge āħiretde ķobarılmış bolursız ( ) eger 

sizge fitne irişse 

331.8 fitneden ķorķıñız yaǾnį Ǿaźābdan ( ) ol fitne sizlerden 

žālim bolġan 

331.9 larġa ħāś bolġan ĥālde irişmes belki hemmeñizni Ǿāmmler ( ) daħı biliñiz 

(  

331.10 ) düristlikde allahü teǾālānıñ Ǿaźābı ķaŧı boluvçıdur ( ) daħı 

ey muĥācir 

331.11 müǿminler şol vaķtni isiñizge tüşüriñiz ol vaķtde siz az boldıñız ( ) 

mekke yirinde żaǾįf 

331.12 lendürilmiş boldıñız yaǾnį ķureyşler sizni żaǾįflendürdiler ( ) ķorķar boldıñız 

(  

331.13 ) öziñizni ādemlerniñ (ķureyşlerniñ) tizlik birlen tutup aluvlarından ( ) bes 

sizni 

331.14 medįnege ķaytardı ( ) daħı allahü teǾālā sizni yardemi birlen ķuvvetli ķıldı 

(  

331.15 ) daħı sizni ĥelāl niǾmetlerden rızķlandurdı ( ) bu niǾmetlerge 

şükr ķıluvıñız 

331.16 üçün allahü teǾālā emānetke ve başķa nerselerge ħıyānet ķıluvnıñ dürist tügilligi 

ĥaķında źikr ķılınaçaķ 

331.17 āyetni indürdi ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler 

( ) allahġa 

331.18 daħı resūl allahġa ħıyānet ķılmañız yaǾnį allahġa farżlarnı ķılmav birlen resūl allahġa 

senetlerini ķılmav 
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331.19 birlen ħıyānet ķılmañız ( ) daħı aralarıñızda emānetleriñizge ħıyānet 

ķılmañız ( ) 

331.20 ĥālbūkim siz ĥıyānetniñ günāhsını bilürsiz allahü teǾālā bu āyetde allahġa hem resūl 

allahġa hem emānetke ĥıyānet 

331.21 ķıluvdan ŧıydı bir vaķtde resūl allah benū ķarįže yehūdlerini yigirmi bir kiçe muĥāśara 

ķılup turdı benū 

331.22 ķarįželer resūl allahdan śulĥ śoradılar resūl allah śulĥdan baş tartdı benū ķarįželer bizge 

ebu’l-bābeni 

331.23 yiber anarġa meşveret ķılayık didiler resūl allah ebu’l-bābeni yiberdi benū ķarįželer 

ebū’l-bābege eytdiler 

331.24 bu iş ĥaķında ni meşveret biresün diyü ebū’l-bābe eytdi saǾd bin muǾaźnıñ ĥükmine rażı 

bolamız diyü 

331.25 boġazına işāret ķıldı bizni boġazlav tiyüş didi min allahġa hem resūl allahġa ħıyānet 

ķıldım diyü 

331.26 özini mescid divarlarından bir divarġa beyledi hem yemįn itdi ölgenime ķadar yā ki 

allahü teǾālā 

331.27 tevbemni ķabūl itkenge ķadar ŧaǾām aşamam şarāb içmem diyü hem yidi kün beylengen 

köyinçe turdı 

331.28 hūşī kitüp yıġıldı soñra allahü teǾālā tevbesini ķabūl itdi hem ebū’l-bābege allahü teǾālā 

tevbeñni ķabul 

331.29 itdi öziñni çişüp ķutķar didiler ve allah resūl allah özi kilüp çişmeyinçe çişmeym didi 

hem 

 

I / 332 

 

332.1 resūl allah öz ķolı birlen çişdi şundan śoñ ebū’l-bābe eytdi tevbemniñ tamāmlıġı 

cümlesinden şol 

332.2 bolsun günāh ķılġan ķavmimniñ yurŧından hicret ķılam malımdan bütünley ayrılam didi 

resūl allah 

332.3 üçden birini taśdįķ ķılsañ yiter didi ( ) daħı biliñiz ( ) 

budur 

332.4 başķa tügildür māllarıñız ve balalarıñız fitnedür ve sizni āħiret işinden döndürgüçidür 

( ) daħı 
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332.5 düristlikde allahü teǾālā ( ) ol allahü teǾālā ĥużūrında uluġ ŝevāb bardur 

( ) 

332.6 ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) eger allahdan ķorķsañız ( ) 

allahü teǾālā 

332.7 sizniñ üçün ĥaķķ birlen bāŧıl arasını ayura turġan köñilleriñizde hidāyet ve yardem ķılur 

(  

332.8 ) daħı allahü teǾālā sizden yavızlıķlarıñıznı ürter ( ) daħı sizniñ 

günāhlarıñıznı 

332.9 yarlıķar ( ) ve allahü teǾālā uluġ fazl iyesidür ( ) daħı ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

332.10 şol vaķtni isiñe tüşür ( ) kāfir bolġan ādemler siñe mekr ķılurlar 

( ) 

332.11 sini ĥabs ķıluvları üçün ( ) yā ki sini öltürüvleri üçün ( ) yā ki sini 

332.12 çıġaruvları üçün bir vaķtde ķureyş kāfirleri ensārnıñ resūl allahġa įmān kitürüp bįǾat 

birüvlerini 

332.13 işitkeç resūl allah ĥaķında kiñeş iter üçün dārü’n-nedve (meşveret yurŧı)ge cıyıldılar bir 

ķart ādem 

332.14 śūretinde bolup iblįs de kirdi min necd şehrinden kilgen ķartmun sizniñ meşveretiñiz 

bolaçaķını işitüp 

332.15 kildim sizniñ meclisiñizde ĥāżir boluvnı tiledim likin minim fikrimni ve naśįĥatimni 

yoķġa çıġarmassız min köpni 

332.16 körgen ķart didi ķureyşler türli sözler söyleşdiler aralarından ebū’l-baħterį digen kişi 

eytdi 

332.17 muĥammed ĥaķında minim fikrim şol muĥammedni bir ivge biklep ķoyayıķ ol ivniñ  

bütün tişeklerini bikleyik aşamalıķ 

332.17 içmelik bire turġan bir tişek gine ķaldurayıķ ölgençe şol ivde yatsun didi necd ķartı 

eytdi bu fikr 

332.18 bir nersege yaray turġan fikr tügil muĥammed ķavmi kilür de sizniñ birlen śoġışup 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām)nı 

332.19 çıġarurlar didi Ǿömer ve oġlı hişām eytdi muĥammed ĥaķında minim fikrim şol bir 

tevege meñgizesiz de yiriñizden yıraķ itüp 
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332.20 taşlay siz başķa yirde tilese ni ķılsun sizge żararı yoķ diyü ve yine meźkūr necd ķarŧı bu 

fikrde bir nersege de yaray 

332.21 turġan fikr tügil didi muĥammed (ahm)nı siz mundan adaşdurġan birlen barġan yirinde 

ikinçi ķavmni boza didi 

332.22 ebū cehl eytdi minim muĥammed ĥaķında fikrim şol mekkeniñ her ķabįlesinden köp 

balalar cıyamız her ķayu bala ķolına ötken 

332.23 ķılıç tutduramız hemmesi birden moynını cavup üzsünler ķanı bütün ķabįlege taralsun 

bütün ķabįle birlen śoġışurġa 

332.24 benū hāşimlerniñ ķuvveti yitmes Ǿaķl śorasalar tölermiz didi mezkūr necd ķarŧı mine bu 

yigitnin fikri barı toġrı 

332.25 ādem ikenseñ didi hem ebū cehl fikri boyınça Ǿamel itüvge ķarar birüp taraldılar ĥażret-i 

cebrāǿįl kilüp 

332.26 bu vākǾadan resūl allahġa ħaber birdi hem hicret birlen emr ķıldı resūl allahnıñ yaŧa 

turġan ornına ĥażret-i Ǿalį 

332.27 yatdı resūl allah ebū bekr el-śıddīķ birlen ġarge kitdiler ( ) ķureyş 

kāfirleri de mekr ķılurlar 

332.28 hem allahü teǾālā de mekr ķılur yaǾnį alarnıñ mekrleri berāberinde tedbįr ķılur 

( ) allahü teǾālā 

 

I / 333 

 

333.1 mekr ķıluvçılarnıñ izgüregidür hem allahnıñ mekri eŝrlirekdür ( ) ve 

her ķayçan müşrikler 

333.2 üzerine bizniñ āyetlerimiz oķulmış bolsa ( ) taĥķįķ işitdük biz dip eytdiler 

( ) 

333.3 eger biz tilesek idi biz de kurān kibini eytür idük diyü bu sözni eytüvçi ĥarŝ oġlı nażr bir 

ķavmniñ 

333.4 başı bolduķından ĥarŝ oġlı nażrniñ eytüvi bütün ķavmniñ eytüvi kibi bola 

( ) 

333.5 imes bu ķurān meger evvelgilerniñ yalġanlaġan nerseleridür diyü ( ) daħı ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) şol vaķtni 
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333.6 isiñe tüşür ( ) ĥarŝ oġlı nażrler eytdiler ey allah ( ) eger bu 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

333.7 oķuy turġan nerse (ķurān) ĥaķķ bolsa ( ) siniñ ĥużūrından indürilmiş bolsa 

(  

333.8 ) bes bizniñ üzerimizge kökden ŧaş yavdur ( ) yeise bizge 

rencitküçi 

333.9 Ǿaźābnı kitür ( ) allahü teǾālā bu kāfirlerni śoraġan nerseleri birlen 

Ǿaźāb ķılur 

333.10 bolmadı ( ) sin ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām alar içinde bolġanda 

( ) daħı allahü teǾālā ol 

333.11 kāfirlerni Ǿaźāb ķılur bolmadı ( ) ĥālbūkim ol kāfirler yarlıķamaķ isterler 

yaǾnį ŧavāf 

333.12 ķılġan vaķtlarında “ ” dip yürürler ( ) ve ni nerse 

boldı alar üçün 

333.13 allahü teǾālānıñ alarnı Ǿaźāb ķılmavından yaǾnį alarnı allahü teǾālānıñ Ǿaźāb ķıluvından 

ŧıyġan hiç nerse 

333.14 yoķ siniñ ve müǿminlerniñ mekkeden çıġuvı śoñında Ǿaźāb ķılur 

( ) ĥālbūkim 

333.15 alar mescid-i ĥarāmda ŧavāf ķıluvdan sini ve müǿminlerni ŧıyarlar ( ) ve ol 

kāfirler allahnıñ 

333.16 mescid-i ĥarāmınıñ ħocaları bolmadılar ( ) mescid-i ĥaramnıñ 

ħocaları imes meger 

333.17 şirkden śaķlanuvçılardur ( ) likin müşriklerniñ köpisi mescid-i 

ĥarāmġa ħoca 

333.18 tügilliklerini bilmesler mescid-i ĥarāmnıñ ħocası biz dip yürürler 

( ) daħı 

333.19 müşriklerniñ beytu'l-lah ĥużūrındaġı duǾāları bolmadı ( ) meger ķuş ŧavışı 

kibi olav hem ķol 
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333.20 çapuv boldı müşrikler beytu'l-lah tiresinde yalanġaç barmaķlarnı birisini birisine kiritüp 

olap ve ķollarnı 

333.21 ķara ķarşı çavup yürüyler idi dimişler ( ) bes ey kāfirler bedr śoġışındaġı 

Ǿaźābnı 

333.22 tatuñız ( ) kāfir boluvıñız sebebli ( ) düristlikde kāfir 

bolġan ādemler 

333.23 ( ) māllarnı śarf ķılurlar ( ) allahü teǾālānıñ yolından 

(dįninden) 

333.24 ŧıyuvları üçün bedr śoġışında ķureyşlerden iki irden her birisi boġazlar üçün onar teve 

aşandılar 

333.25 ( ) bes māllarnı bu niyet birlen śarf ķılurlar ( ) munıñ 

śoñında bu 

333.26 māllar ol kāfirler üzerine Ǿāķibetinde ĥasret bolur ( ) munıñ śoñında āħirü’l-

emr 

333.27 ol kāfirler ciñilmiş bolurlar ( ) ve şunday ādemler kāfir boldılar 

333.28 yaǾnį küfrlerinde ŝābit boldılar ( ) cehennem śarı ķobarılmış bolurlar 

(  

 

I / 334 

 

334.1 ) cehennem śarı ķobarılmış bolurlar allahü teǾālānıñ ķabāĥatni (kāfirni) 

yaħşıdan (müǿminden) 

334.2 ayuruvı üçün ( ) daħı ķabāĥatniñ baǾżısını baǾżısı üzerinde 

334.3 (üstünde) ķıluv üçün ( ) bes ķabāĥatniñ hemmesini birge cıyar baǾżısını 

baǾżısına ķoşar 

334.4 ( ) bes ķabāĥat bolġan ferįķniñ küllisini cehennemde ķılur 

( ) bu ķabāĥat 

334.5 ferįķ alardur özlerine żarar itüvçiler ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

kāfir bolġan ādemlerge eyt 
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334.6 yaǾnį ebū süfyān ve yoldaşlarına ( ) eger islāmġa kirüv 

sebebli resūl allahġa 

334.7 düşmānlıķdan ŧıyılsalar alarnıñ evvelgi günāhları yarlıķanmış bolur 

( ) 

334.8 ve eger resūl allah birlen śoġış ķıluvġa ve düşmānlıķġa kiri ķaytsalar bes taĥķįķ 

evvelgileriniñ seneti 

334.9 ötdi yaǾnį evvelgiler ĥaķında bizniñ senetimiz (Ǿādetimiz) dünyāda helāk itüv ve 

āħiretde Ǿaźāb ķıluv idi 

334.10 bularġa hem şol senetimizni ķılurmız ( ) ey müǿminler kāfirler birlen śoġış 

ķılıġız (  

334.11 ) kāfirlerde küfr ve şirk bolmasun üçün (tapılmasun üçün) ( ) 

daħı 

334.12 dįniniñ küllisi ħāliś allah üçün bolsun üçün ( ) bes eger kāfirler küfrden 

ŧıyılsalar (  

334.13 ) bes düristlikde allahü teǾālā ( ) kāfirlerniñ işlegen ve ķılġan 

nerselerini körgüçidür 

334.14 yaǾnį küfrden ŧıyıluvları ve islāmları berāberinde ülüş birür ( ) ve eger kāfirler 

islāmdan yüz 

334.15 döndürseler ve küfrden ŧıyılmasalar ( ) bes biliñiz ( ) düristlikde 

allahü teǾālā sizniñ 

334.16 ħocañız ve yardem birüvçiñizdür ( ) ni ħoş ħocadur ol allahü teǾālā ( ) 

ve ni ħoş yardem 

334.17 birüvçidür ol allahü teǾālā 10 ınçı pāre başı ( ) daħı ey müǿminler biliñiz 

( ) düristlikde sizniñ 

334.18 kāfirlerden ķahra alġan nerseñiz ( ) bar bolġan nerseden ( ) bes 

düristlikde ol ġanįmet 

334.19 mālınıñ bişden birisi allahü teǾālāgedür likin bu orunda allahü teǾālānı źikr-i taǾžįm 

üçün gine digenler yā ki 
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334.20 bişden biri biş türli kişige bölüv allahü teǾālāge ŝābitdür ( ) daħı 

resūlgedür 

334.21 hem resūlge yaķınlıķ iyesi bolġan ādemlergedür ( ) daħı 

yetįmlerge 

334.22 hem miskįnlerge hem yol oġlına (misāfirge) dür yaǾnį şol biş türli śınıfġadur likin 

allahnıñ 

334.23 vefātı birlen öz ülüşi de hem yaķınlıķ iyesi ķardeşleriniñ ülüşi de sāķiŧ digenler bes üç 

śınıf ġına 

334.24 ķala ( ) eger siz allahü teǾālāge įmān kitürür bolsañız 

(  

334.25 ) daħı ķulımız muĥammed Ǿaleyhi's-selāmga ĥaķķ birlen bāŧılnı ayurġuçı 

bolġan bedr śoġışı küninde indürgen 

334.26 nersemizge (feriştelerge āyetlerge) įmān kitürür bolsañız ( ) ol ĥaķķ 

birlen bāŧılnı 

334.27 ayurġuçı bolġan bedr śoġışınıñ müselmānlar birlen kāfirler cemāǾatiniñ yoluķġan 

künidür 

334.28 ( ) ve allahü teǾālā her bir nerse üzerine küçi yitküçidür ( ) şol 

vaķtdür ol 

334.29 bedr küni ( ) siz medįnege yaķın bolġan çuķur yanında boldıñız 

( ) 

 

I / 335 

 

335.1 ve ol kāfirler medineden yıraķ bolġan çuķur yanında boldılar ( ) daħı 

kāfile sizniñ 

335.2 ornıñızdan töben bolġan orunda idi ( ) ve eger siz hem mekke 

kāfirleri 

335.3 śoġış ķılur üçün vaǾde  ķılışķan bolsañız idi vaǾdege vefā ķıluvda iħtilāf ķılġan bolur 

idiñiz 

335.4 yaǾnį alarnıñ köplik ĥālini ve öziñizniñ azlıķ ĥāliñizni bilseñiz idi alarnıñ ġālib 

boluvından 
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335.5 ķorķup sizniñ vaǾdege vefā ķıluvda baǾżıñız bażıñızġa ķarşı bolġan bolur idi 

(  

335.6 ) likin allahü teǾālā sizni mįǾādsız cidi ķılurġa tiyüş bolġan işni (dostlarına 

yardemni 

335.7 düşmānlarına ķahrnı) ötevi üçün ( ) helāk bolġan kişi žāhir 

delįlden 

335.8 helāk bolsun üçün ( ) hem tirüklik iŧken kişi žāhir delįlden tirüklik 

itsün 

335.9 üçün yaǾnį allahü teǾālā bu işni ķıldı ölgen kişi žāhir delįlni ve Ǿibretni körüp ölsün 

üçün 

335.10 hem tirüklik ķılġan kişi de žāhir delįlni ve Ǿibretni körüp tirüklik kılsun üçün ( ) 

daħı 

335.11 düristlikde allahü teǾālā ( ) elbette kāfirniñ küfrini hem tiyüşli Ǿāzābnı 

oşandaķ müǿminniñ 

335.12 įmānnı hem tiyüşli ŝevābnı işitküçidür hem bilgüçidür ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-

selām şol vaķtni isine 

335.13 tüşür ( ) allahü teǾālā körsetür ol kāfirlerni siñe ( ) yuķuñda ( ) az 

itüp sin 

335.14 alarnıñ azlıġından śaĥābeleriñe ħaber birürseñ de alarġa ķuvvet ve ġayret ĥāśıl bolur 

(  

335.15 ) ve eger siñe ol kāfirlerni yuķuñda köp itüp körsetse idi siz ķorķar idiñiz 

(  

335.16 ) daħı śoġış emrinde nizāǾ ķılışur idiñiz fikrleriñiz taralur idi ( ) 

likin allahü 

335.17 teǾālā sizni ķorķudan ve nizāǾleşüvden selāmet ķıldı ( ) düristlikde ol 

allahü teǾālā 

335.18 kökrek iyelerini bilgüçidür yaǾnį bendelerniñ köñillerinde bolġan nerselerini bilgüçidür 

( ) daħı 
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335.19 ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām hem müǿminler şol vaķtni isiñizge tüşüriñiz ( ) 

kāfirlerni sizge körsetür boldı 

335.20 allahü teǾālā ( ) sizniñ kāfirler birlen yoluķġan vaķtiñizde ( ) sizniñ 

köziñizde ( ) 

335.21 az itüp tā kim ibn-i mesǾūd yanındaġı ādemge köresün mi ol kāfirlerni yitmiş gine didi 

yanındaġı ādem 

335.22 eytdi yüz bolur diyü ( ) daħı kāfirlerniñ közlerinde sizni az itüp 

körsetür 

335.23 allahü teǾālā tā kim ebū cehl muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) hem śaĥābeleri boġazlana 

turġan teve aşarlıķ 

335.24 azuķ ġına iken didi müselmānlarnı śoġış başlanmasdan burun kāfirler közinde az itüp 

körsetüv 

335.25 kāfirler müselmānlar bik az diyü bāŧırçılıķ ķılup śoġışķa ĥāżirlenmey gine kirsünler 

üçün śoġış 

335.26 ķıla başlaġaç allahü teǾālā müselmānlarnı köpeytdi yaǾnį köp itüp körsetdi kāfirler 

ķorķsunlar 

335.27 üçün allahü teǾālānıñ köp Ǿaskerni az itüp az Ǿaskerni köp itüp körsetüvi uluġ 

Ǿalāmetlerindendür 

335.28 çünki köz gerçi aznı köp köpni az itüp körse de bu vech üzerine tügil ammā bu vech 

üzerine 

335.29 kāfirlerni müǿminlerge az itüp körsetüv hem śoġışdan burun müǿminlerni kāfirlerge az 

itüp körsetüv śoġışa 

 

I / 336 

 

336.1 başlaġaç köp itüp körsetüv elbette allahü teǾālānıñ közlerni baǾżı ādemlerni körüvden 

menǾ ķıluvı birlen 

336.2 bola ( ) allahü teǾālānıñ bu revişçe körsetüvi öziniñ Ǿilminde 

ķılurġa tiyüşli 

336.3 bolġan nerseni ötevi üçündür ( ) ve ol allahü teǾālāge işlerni 

ķaytarılmış bolur 

336.4 ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) her ķayçan śoġışda 

kāfirler 
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336.5 cemāǾatine yoluķsañız ( ) bes śoġışurġa śābit bolıñız ķaçmañız 

( ) daħı 

336.6 allahü teǾālānı köp źikr iŧiñiz śoġış vaķtlarında ( ) maķśūdıñızġa 

irişüviñiz üçün (  

336.7 ) daħı allahġa ve allahnıñ resūline iŧāǾat ķılıñız ( ) daħı bedr 

śoġışında nizāǾlaşķa- 

336.8 nıñız kibi nizāǾlaşmañız ( ) bes żaǾiflenürsiz ve ķorķaķlanursız 

( ) daħı 

336.9 ķuvvetiñiz ve devletiñiz ķolıñızdan kiter bu āyetden bilindi ki devletniñ ķoldan kitüvine 

baş sebeb ittifāķsızlıķ 

336.10 iken rūsiyehdegi müselmānlarnıñ hem devletleriniñ ķollarından kitüvi açuķ 

ittifāķsızlıķdandur ħānlar 

336.11 arasında türli Ǿadāvetler bolduķdan ehliniñ ĥaķnı anlamavındandur ( ) daħı 

düşmān birlen 

336.12 śoġış ķılġanda śabrlıķ ķılıñız ( ) düristlikde allahü teǾālā śabrlıķ 

ķıluvçılarnıñ 

336.13 yardemi birlendür ( ) daħı ey müǿminler siz bolmañız ( ) şunday ādemler 

(mekke kāfirleri) 

336.14 kibi ( ) ol ādemler yurŧlarından maķŧanġanları ĥālde çıķdılar 

( )  

336.15 daħı ādemlerge riyālanġanları ĥālde bāŧır ve comarŧ dip maķŧasunlar digenleri ĥālde 

çıķdılar mükrikler 

336.16 bedr vāķıǾasında ĥacġa digen orunġa yitkeç ebū süfyānnıñ ilçisi kildi kiri ķaytıñız 

ķāfileñiz 

336.17 selāmet ķutuldı didi ebū cehl yok ķaytmaybiz bedrge baramız anda ħamr içemiz 

ķızlardan oyunlar 

336.18 oynatduramız teveler boġazlaymız Ǿarablarnı da ŧaǾāmlanduramız didi vākǾā ebū cehl 

sözi boyınça bardılar 

336.19 ammā isritkeç ħamr ornına ölüm ħamrını içdiler ķızlar oyınnı işitüv ornına ölüm ĥasreti 

üçün yıġlav 
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336.20 çılarnıñ nevhelerini işitdiler allahü teǾālā müǿminlerni alar kibi bolmaķdan ŧıydı 

( ) 

336.21 daħı allahü teǾālānıñ (dįninden) ŧıyġanları ĥālde çıķdılar ( ) ve allahü 

teǾālā kāfirlerniñ 

336.22 ķılġan Ǿamellerni kāmil bilgüçidür ( ) daħı şol vaķtni isiñe tüşür ey muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām (  

336.23 ) kāfirlerge şeyŧān ziynetledi ( ) Ǿamellerini yaǾnį resūl allahġa düşmān 

bolurdı 

336.24 Ǿamellerini iblįs kāfirlerge mātūr itüp körsetdi ( ) daħı 

şeyŧān 

336.25 eytdi sizge bu künde ādemlerden ġālib kilüvçi hiç kim yoķ ( ) ve min sizni 

ķutķaruvçımun 

336.25 diyü yaǾnį şeyŧān kāfirlerniñ köñillerine śaldı bu künde sizniñ ciñilüv iĥtimāliñiz yoķ 

diyü (  

336.26 ) bes müǿminler fırķası birlen kāfirler fırķası birisini birisi körüp yoluġışķanları 

zamānda 

336.27 ( ) şeyŧān ķaçķanı ĥālde iki ökçesi üzerine kiri ķaytdı yaǾnį ĥįlesi bāŧıl 

336.28 boldı ķutķaram dip vaǾde ķılsa da kāfirlerniñ helāk boluvına sebeb boluvını bildi 

( ) 

 

I / 337 

 

337.1 daħı şeyŧān eytdi düristlikde min sizden (kāfirlerden) bizgüçimün ( ) 

düristlikde 

337.2 min siz körmegen nerseni körem yaǾnį iblįs müselmānlarġa allahü teǾālānıñ ferişte 

birlen  yardem birüvni 

337.3 kördi ( ) düristlikde min allahdan ķorķamun ( ) allahü teǾālā 

Ǿaźābı ķaŧı 

337.4 bolġuçıdur baǾżılar bu revişçe źikr itkenler ķureyşler bedr śoġışına çıġarġa kiñeş üçün 

cıyılġaç 
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337.5 özleri birlen kenāne arasında bolġan śoġışnı źikr itkenler şol vaķt iblįs kenāneden mālik 

oġlı 

337.6 sürāķa ķıyāfetine kirüp kureyşlerge eytken bu künde sizni ciñe turġan hiç ādem yoķ 

ķorķmañız 

337.7 śoġışıñız min sizni kenāneden özim ķutķaruvçımun digen müselmān Ǿaskeri arasında 

feriştelerni körgeç kiri 

337.8 çige başlaġan bu vaķt iblįsniñ ķolı hişām oġlı ĥarŝ ķolında iken ĥarŝ eytken bizni bu 

ĥālde ŧaşlap 

337.9 kayda kitmekçi bolasun diyüp iblįs min siz körmegen nerseni körem dip ĥarśnıñ 

ķolından kökregine 

337.10 berüp açuķunġan şundan śoñ kāfirler ķorkup ķaçķanlar maġlup bolġanlar mekkeġe 

ķaytķaç mālik oġlı sürāķa 

337.11 bizni ciñdürdi ve ħarāb itdi diyü söylep yürügenler sürāķa munı işitkeç ve allah min 

sizniñ bedrge çıķġanıñıznı 

337.12 bilmeym sizniñ ciñilüviñizni ĥāżir işitdim digen ķureyşler müselmān bolduķları vaķtde 

sürāķa ķıyāfetinde iblįsniñ 

337.13 śūretlendügini bilgenler ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām hem 

müǿminler şol vaķtni isiñizge tüşüriñiz 

337.14 münāfıķlar eytür ( ) daħı köñillerinde şübhe bolġan ādemler eytür 

( ) 

337.15 bu müǿminlerni dįnleri ġurūrlandurdı yaǾnį şol ķadar özleri az bola turup dįnlerine 

aldanup 

337.16 śoġışķa çıķdılar maǾnāsında (müǿminler üç yüzde on üç miķdarı gine bolġanlar) 

(  

337.17 ) ve kimdür allahġa tügil ķılur ( ) bes düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

337.18 az kişini de ġālib itüvde ķuvvetlidür hem her işinde ĥikmet iyesidür ( ) ve eger 

körseñ 

337.19 idi sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) ( ) şol vaķtni ( )  

337.20 kāfir bolġan ādemlerni feriştelerniñ bedrde öltürgenni ( ) feriştelerniñ 
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337.21 kāfirlerniñ yüzlerine śoķġan ĥāllerinde ( ) daħı arķalarına śoķġan ĥāllerinde 

körseñ idi 

337.22 ( ) daħı yandurġuçı Ǿaźābnı tatıñız digen ĥāllerinde körseñ idi uluġ 

rüsvālıķnı 

337.23 körür idiñ ( ) feriştelerniñ kāfirlerni śoġuvı hem Ǿaźāb itüvi ( ) 

ķullarıñız ilk 

337.24 ķılġan nerse küfr ve günāhlar sebeblidür ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā 

( ) ķullarına 

337.25 žulm ķıluvçı tügildür ( ) bu mekke kāfirleriniñ Ǿādeti firǾavun 

ķavminiñ Ǿādeti kibidür 

337.26 ( ) daħı firǾavun ķavmindan burun bolġan kāfirlerniñ Ǿādeti kibidür 

( ) 

337.27 evveldegi ümmetler allahü teǾālānıñ āyetlerine kāfir boldılar ( ) bes 

allahü teǾālā alarnı 

337.28 günāhları sebebli Ǿaźāb birlen tutdı niteki bu kāfirlerni tutķan idi ( ) düristlikde 

allahü teǾālā 

337.29 ķuvvetlidür ( ) Ǿaźābı ķaŧı bolġuçıdur ( ) kāfirlerge bu Ǿaźāb ( ) 

bunıñ sebeblidür 

 

I / 338 

 

338.1 düristlikde allahü teǾālā ( ) niǾmetni özgertüvçi bolmadı 

( ) ol niǾmet 

338.2 birlen bir ķavmge enǾām ķılġan idi yaǾnį bir ķavmge birgen niǾmetni kiri almadı 

( ) 

338.3 ol ķavm özlerinde bolġan izgü ĥālni yavız ĥālge özgertkenlerine ķadar şunıñ kibi 

müselmānlarġa da 

338.4 allahü teǾālā dünyadā uluġ niǾmet birgen śoñra müselmānlar özleriniñ ĥāllerini 

özgertüvleri sebebli 
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338.5 bu niǾmetlerniñ köpisini alġan bu āyetke münāfıķ resūl ekremniñ 

“ ” digen 

338.6 ĥadįŝi çünki bu ĥadįsniñ maǾnāsı öziñizni bolġan revişçe sizniñ üstiñizde taśarruf 

ķılınur 

338.7 her vaķt bu iş ĥalķ üstinde bolġan ĥākimler başķa türlirek taśarruf iteler müselmānlar 

eger de evveldegi 

338.8 ġayretlerini cuymaġan bolsalar idi bu ķadar reźāletke tüşmegen bolurlar idi “tefekkür ve 

eyā olı 

338.9 ” ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā elbette kāfirlerniñ eytken 

sözlerini işitküçidür 

338.10 işlegen işlerini bilgüçidür ( ) bu mekke kāfirleriniñ Ǿādeti firǾavun 

ķavminiñ 

338.11 Ǿādeti kibidür ( ) daħı firǾavun ķavminden burun bolġan ādemlerniñ 

Ǿādeti kibidür 

338.12 ( ) evveldegi ümmetler rableriniñ āyetlerini yalġanġa tutdılar 

( ) 

338.13 bes evveldegi ümmetlerni günāhları sebebli helāk itdük ( ) daħı 

firǾavun ķavmini śuġa 

338.14 ġarķ itdük ( ) ve allahü teǾālānıñ āyetlerini yalġanġa tutķan ķaryelerden 

her birisi 

338.15 özlerine žulm itüvçi boldılar (  ) düristlikde allahü teǾālā ĥużūrında 

yir üzerinde 

338.16 yürüy turġan cān iyeleriniñ in yavızı ( ) kāfir bolġan ādemlerdür yaǾnį 

küfrlerinde 

33817 ŝābit bolġan ādemlerdür ( ) bes küfrlerinde ŝābit bolġan ādemler įmān 

kitürmesler 

338.18 benū ķarįža yehūdleri resūl allah birlen śoġış ķılmasķa hem resūl allahnıñ düşmānlarına 

yardem itmeske 

338.19 Ǿahd ķıldılar özleri śoġış vaķtinde müşriklerge ķural birüv birlen yardem itdiler biz 

ķılġan Ǿahdimizni 
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338.20 unutduķ didiler munıñ śoñında yine Ǿahd ķıldılar ħendeķ śoġışında śoġışķa çıġuv 

sebebli yiñe Ǿahdlerini 

338.21 bozdılar allahü teǾālā şol ĥaķda źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) şunday ādemler 

(  

338.22              ) ol ādemler ki Ǿahd ķıldıñ sin yaǾnį benū ķarįže yehūdlerine (           ) munıñ 

338.23 śoñında ol ādemler her bir mertebe Ǿahdlerinde Ǿahdlerini bozar boldılar ( ) 

ve alar Ǿahd 

338.24 bozuvda allahdan ķorķmas boldılar ( ) bes eger sin vaǾde bozuvçı 

kāfirlerni 

338.25 śoġış vaķtinde ŧabsañ (oçraŧsañ) ( )  bu kāfirlerni yavız öltürüv birlen 

öltürüv sebebli 

338.26 bular arŧında bolġan kāfirlerni śoġışıñdan ayur yaǾnį śoġışa turġan kāfirlerni öltürüv şol 

ķadar ķaŧı 

338.27 olsun alar artındaġı kāfirlerge Ǿibret bolurlıķ bolsun siñe kirişürlik bolmasunlar 

( ) 

338.28 ol kāfirlerniñ arŧlarında bolġanları vaǾazlensünler üçün ( ) ve eger siñe 

Ǿahd ķılġan 

338.29 ķavmden ķorķsañ ( ) Ǿahdlerine ħıyānet ķıluvlarından ( ) alarnıñ 

Ǿahdlerini  

 

I / 339 

 

339.1 Ǿadllik üzerine özlerine ŧaşla yaǾnį Ǿahdni bozġanlıķnı alar da bilsün öziñ de bil ( ) 

düristlikde 

339.2 allahü teǾālā ( ) ħıyānet ķıluvçılarnı dost körmes bu āyetden bilinedür 

eger de źemmį Ǿahdini 

339.3 bozsa ĥarbį ĥükminde boluvçılıķ çünki allahü teǾālā Ǿahdini bozġan źemįlerni öltürüvni 

köp ķıluv 

339.4 birlen emr ķıldı daħı bu āyetde Ǿöźrniñ menǾ boluvına delālet bar çünkü allahü teǾālā 

Ǿahdlerinde ħıyānetlerini 
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339.5 bilseñ Ǿahdlerini özlerine ŧaşlavnıñ maǾnāsı biz sizler birlen Ǿahd ķılmaymız belki sizni 

ķatl ķılamız maǾnāsında 

339.6 yine de bu āyet delālet ķıla Ǿahdke ħıyānetden korķġanda Ǿahdni ŧaşlav vācib boluvġa 

(  

339.7 ) daħı kāfir bolġan ādemler ĥesāb ķılmasun (  ) müselmānlarnıñ ġālib 

boluvından ķutuldılar 

339.8 dip ( ) düristlikde kāfirler özlerini istegüçilerni özlerine irişüvden Ǿāciz 

ķıla 

339.9 almaslar ( ) ey müǿminler kāfirler birlen śoġış üçün küçiñiz yitken 

ķadar  

339.10 ĥāżirleñiz ( ) ķuvvetden yaǾnį mılŧıķlar ŧoplar polamitler ĥāżirleñiz 

( ) 

339.11 daħı allah yolında śoġış üçün biylenmiş aŧlardan ĥāżirleñiz imām zāhıdį eyte allahü 

teǾālā hiç orunda bütün 

339.12 ŧāķatni śarf ķılurġa ķoşmadı meger iki nersede ķoşdı birisi taķvālıķda ikinçisi dįnde 

muĥālifler birle 

339.13 śoġış ķıluv esbābını ĥażirlevde ( ) bu ĥāżirlengen ķuvvet hem 

aŧlar birlen 

339.14 allahnıñ ve öziñizniñ düşmānıñıznı ķorķutursız ( ) daħı bularġa başķa 

bolġan kāfirlerni 

339.15 (baǾżılar yehūdler baǾżılar münāfıķlar murād digenler) likin müselmānlarnıñ śoġışķa 

çıġuvdan ķorķuvçıları 

339.16 murād boluvı ķarįbrek  ( ) ol ikinçileri yaǾnį allahnıñ ve öziñizniñ 

düşmānlarıñızġa 

339.17 başķalarnı siz bilmessiz ( ) allahü teǾālā alarnı bilür ( ) ve 

şol nerse kim 

339.18 siz anı infāķ ķılursız infāķ ķıla turġan nerseden ( ) allah yolında 

( ) ol 

339.19 nerseniñ cezāsı sizge kāmil birilmiş bolur ( ) daħı siz cezāñıznı kimitüv 

birlen žulm ķılınmassız 
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339.20 ( ) ve eger kāfirler śoġışdan śulĥķa meyl itseler ( ) ol vaķt sin de 

śulĥķa 

339.21 meyl it ( ) daħı işiñni allahü teǾālā üzerine ŧabşır sin ( ) 

339.22 düristlikde ol allahü teǾālā kāfirlerniñ sözlerini işitküçidür ve niyetlerini bilgüçidür 

(  

339.23 ) ve eger siñe mekr ve ĥįle ķıluvnı tileseler kāfirler ( ) bes 

düristlikde siniñ her 

339.24 işde yitküçiñ allahdur ( ) ve ol allah şunday allahdur sini yardemi 

birlen ķuvvetledi 

339.25 ( ) daħı müǿminler birlen ķuvvetledi ( ) daħı müǿminlerniñ 

köñilleri arasını  

339.26 iffetlendürdi ( ) eger de Ǿarabdan bolġan müǿminlerniñ 

köñillerini iffetlendürüv 

339.27 üçün yirde bolġan bütün nerseni śarf itseñ de ( ) müǿminlerniñ 

köñilleri arasını 

339.28 iffetlendüre almas idiñ ( ) şulay da allahü teǾālā müǿminler arasını 

iffetlendürdi (  

339.29 ) düristlikde allahü teǾālā işinde ġālibdür hem ĥikmet iyesidür ( ) ey 

anday peyġamber 

 

I / 340 

 

340.1 ( ) allahü teǾālā her işde yardem birüv yüzinden siñe yiŧküçidür ( ) 

daħı siñe iyergen 

340.2 ādemler yitküçidür ( ) siñe iyergen ādemler müǿminlerden bolġuçı 

( ) ey anday 

340.3 peyġamber ( ) müǿminlerni śoġış ķılurġa ķızdur 

(  
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340.4 ) eger sizden (müǿminlerden) yigirmi śabr ķıluvçı ādem bolsa ( ) 

kāfirlerden iki 

340.5 yüz ādemge üstün bolurlar maǾnā müselmānlardan kāfirler on derece gine artuķ bolsa 

müǿminlerge ķaçuv ĥarām 

340.6 bolur śoġış ķıluv vācib bolur ( ) ve eger sizden yüz ādem bolsa 

340.7 ( ) miñ ādemge üstün bolurlar ( ) kāfir bolġan 

ādemlerden birisi birisine 

340.8 mütenāsib bolġan Ǿahd birlen bir maǾnānı ķart ķat źikr ķıluv az birlen köpniñ ĥükmi bir 

ikençilikge 

340.9 delālet üçün ( ) yigirmi müselmānnıñ iki yüz kāfirge daħı yüz 

müselmānnıñ 

340.10 miñ kāfirge üstün boluvı bunıñ sebeblidür düristlikde ol kāfirler allahnı hem āħiret 

künini bilmey turġan 

340.11 ķavmlerdür alar ĥayvānlar kibi ŝevāb ümįd itmey gine śoġış ķılalar allahnıñ yardemini 

ümįd itmeyler 

340.12 şunıñ üçün alarnıñ śoġışda ŝebātları ve tözümleri żaǾįf ammā müǿminler allahü 

teǾālānıñ rıżālıġı ve āħiret 

340.13 ŝevābnı ümįd itüp śoġış ķılduķlarından ŝebātlı ve tözümlilerdür ( ) 

ĥāżir zamānda 

340.14 allahü teǾālā sizden śoġış emrin ciñil eytdi ( ) daħı sizde żaǾįflik 

barlıġını 

340.15 bildi ( ) bes eger sizden yüz śabrlıķ ķıluvçı ādem bolsa 

( ) 

340.16 kāfirlerden iki yüz ādem üstün bolur ( ) ve eger sizden miñ ādem bolsa 

( ) 

340.17 iki miñ ādemge üstün bolur yaǾnį śoġışda müselmānlardan kāfirler iki derece gine artuķ 

bolsa 

340.18 śoġış ķılmay ķaçuv müselmānlarġa ĥarām bolup śoġış ķıluv vācib bola ( ) allahü 

teǾālānıñ tilevi birlen 
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340.19 üstün bolur ( ) ve allahü teǾālā śabrlıķ ķıluvçılar birlen birgedür yaǾnį 

alarnıñ yardemindedür 

340.20 bu iki āyet evvelgisi mensūħ ikinçisi nāsiħ digenler ķurānda mensūħ bolġan āyetniñ 

śoñınduķ 

340.21 nāsiħ bolġan āyeti kilgen orun iki gine birisi oşbu āyetdür birisi mücādele süresinde 

digenler baǾżılar 

340.22 bu iki āyetniñ evvelgisi mensūħ bolup ikinçisi nāsiħ tügil digenler çünki evvelde 

müselmānlar 

340.23 az idi on ķāfirge birden artuķ tiyerlik tügil idi śoġış ķılmay ŧuruvda yaramay çünki 

maķśūd 

340.24 allahnıñ dįnini üstke çıġaruv şunıñ üçün müselmānlar az zamānda bir müselmān on 

kāfirge ķarşı turuv birlen 

340.25 buyuruldı ammā müselmānlar köpeygen śoñında allahü teǾālā ciñil eytdi gine bu āyetde 

żaǾiflikden baǾżılar 

340.26 ten żāǾįfligi baǾżılar baśįret żaǾįfligi dip alġanlar bedr śoġışında ķureyş kāfirlerinden 

yitmiş ādemni 

340.27 müselmānlar esįr itüp alġaç bu esįrler ĥaķında resūl allah śaĥābelerge meşveret ķıldı 

bularnı ni işleyik didi 

340.28 ebū bekr el-śıddīķ rađiallahü Ǿanh eytdi fidye al da bularnı ķul itüp ķaldur öz ķavmiñ ve 

öz ehliñ didi 

340.29 ĥażret-i Ǿömer rađiallahü Ǿanh eytdi ey allahnıñ resūli bular kāfirlerniñ başları öziñni 

yalġanġa tutdılar 

 

I / 341 

 

341.1 tuvġan yurŧından çıġardılar bir bizge bularnıñ moyınlarına soġamız didi resūl allah eytdi 

allahü teǾālā bażı 

341.2 irlerniñ köñillerini şol derece yumşaķ ķıla tā kim ķaymaķdan yumşaķ bola iken baǾżı 

irlerniñ köñillerini 

341.3 şol derece ķaŧı ķıla ĥatta ŧaşdan da ķaŧı bola iken ey ebū bekr siniñ meŝeliñ ibrāhįm 

Ǿaleyhi's-selām kibi niteki 

341.4 ibrāhim kimdür miñe iyerür ol minim ümmetimden ve kimdür günāhlı sin anı 

yarlıķaġuçı ve raĥmet ķılġuçısun didi 

341.5 ey Ǿömer siniñ meŝeliñ nūĥ peyġamber kibi niteki ol eytdi ey rabbim yir yüzinde 

kāfirlerden bir cān iyesini de 
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341.6 ķaldurma diyü munıñ śoñında resūl allah esįrlerni śaĥābelerge tapşırdı tileseñiz Ǿömer  

reǿyinçe ķılıñız (öltüriñiz) 

341.7 ve tileseñiz ebū bekr reǿyinçe ķılıñız (māl birlen fidyeleñiz) didi śaĥābeler ebū bekr 

reǿyinçe ķıldılar şundan 

341.8 śoñ źikr ķılınaçaķ iki āyet indi ( ) peyġamber üçün münāsib iş bolmadı 

( ) 

341.9 ol peyġamberge esįrler boluv ( ) kāfirlerni öltürüvde yirde bik 

turuşķanına ķadar (  

341.10 ) ey müǿminler fedā aluv birlen dünyā fāǿidesini tileysiz ( ) 

ve allahü teǾālā sizge āħiret 

341.11 ŝevābnı tileydür ( ) ve allahü teǾālā dostların düşmānlarına üstün ķıluvda 

ġālibdür hem dostlarınıñ 

341.12 ve düşmānlarınıñ ĥāline lāǿik bolġan nerseni bilüvde ĥikmet iyesidür bu āyet ingenniñ 

śoñında ĥāżret-i Ǿömer 

341.13 resūl allah kaŧına kirdi resūl allah hem ebū bekr el-śıddīķ yıġlap oŧuralar idi ĥażret-i 

Ǿömer ey allahnıñ resūli 

341.14 ni üçün yıġlaysız miñe de ħaber biriñiz eger yıġlarġa ķuvvetim yitse min de yıġlarmun 

ķuvvetim yitmese küçlenüp bolsa da 

341.15 yıġlarmun didi resūl allah eytdi ey Ǿömer yoldaşlarıñ üçün yıġla fedā alduķları üçün bu 

aġaçdan da 

341.16 Ǿaźābke Ǿarż ķılınuvları yaķın boldı diyü yaķın aġaçķa işāret ķıldı ey Ǿömer eger Ǿaźāb 

inse siniñ 

341.17 birlen muǾāz oġlı suǾaddan başķa hiç kim ķalmas idi didi ( ) eger de 

allahdan yazılmış 

341.18 ĥükm bolmasa idi ( ) icŧihād birlen Ǿamel ķılġan ādem üzerine Ǿaźāb ķılmasızlıķ 

ĥükmi ötken 

341.19 bolmasa idi ( ) elbette sizni tutar idi ( ) alġan nerseñizde (esįrlerniñ 

fedāsında) 

341.20 ( ) uluġ Ǿaźāb yaǾnį sizniñ fedā aluvıñız havvāǿ nefsāniyeñiz üçün tügil belki 

ictihād 
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341.21 birlen eger havvāǿ nefsāniyeñiz üçün bolsa allahü teǾālā sizni uluġ Ǿaźāb birlen Ǿaźāb 

ķılur idi bes 

341.22 bu āyetden bilinedür müctehidniñ ĥaŧāsı üçün Ǿiķāb bolmavı yine eger de bir ĥükm 

ictihād birlen bilinse 

341.23 munıñ śoñında bu hükmniñ ħilāfı birlen naśś kilse bu ictihād birlen Ǿamelniñ sāķiŧ 

bolmavı biline hem bu 

341.24 naśś birlen Ǿamelniñ vācib bolmavı biline çünki resūl allah fedā aluv birlen ĥükm itkeç 

ħilāfına naśś 

341.25 kilse de fedā aluv ĥükmi hemįşe cāǿiz bolup ķalġan ammā müctehidniñ ictihād birlen 

ĥükm çıġaruvından 

341.26 burun naśś vārid bolġan bolsa ol naśśnı müctehid bilmegen bolsa bu vaķtde naśś birlen 

Ǿamel ķılına ictihād birlen 

341.27 Ǿamel ķılınmay ( ) bes ey müǿminler siz ġanįmet itüp alġan 

nerseleriñizden aşañız müǿminler 

341.28 evvelgi āyet ingeç ġanįmet mālından śaķlanġanlar yā ki fedā üçün alġan nerseleriñizden 

aşañız çünki bu da 

341.29 ganįmet cümlesinden ( ) ĥelāl ve ĥoş bolġan ĥālde ol ġanįmetler ikinçi maǾnāġa 

bināǿen bu āyet 

 

I / 342 

 

342.1 birlen ĥažr śoñındaġı emrniñ ibāĥat üçün boluvına istidlāl ķıluv mümkin ibtidāǾ-i 

islāmda esįrlerni 

342.2 faķaŧ öltürüv ĥükmi meşrūǾ bolġan fedā dürist bolmaġan ĥāżir bizniñ ķaşda meşrūǾ 

iħtiyār tilese ķatl 

342.3 tilese ķul itüv tilese fedā ( ) daħı allahdan ķorķıñız ( ) düristlikde allahü 

teǾālā ( ) 

342.4 günāhlarıñīznı yarlıķaġuçıdur hem alġan nerseñizni ĥelāl itüvinde raĥmet ķılġuçıdur 

( ) ey 

342.5 anday peyġamber ( ) ķolıñızda bolġan ādemlerge eyt ( ) 

esįrlerden bolġuçı 
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342.6 ol ķolıñızda (taśarrufıñızda) bolġan ādemler yaǾnį esįrlerge eyt ( ) 

eger sizniñ 

342.7 köñilleriñizde allahü teǾālā bilse idi ( ) izgülikni yaǾnį įmānnı ve iĥlāśnı 

( ) sizge 

342.8 izgürekni birür idi ( ) sizden alġan nerseden yaǾnį fedādan ( ) daħı 

sizniñ 

342.9 günāhıñıznı yarlıķar idi ( ) ve allahü teǾālā günāhlar yarlıķaġuçı hem 

raĥmet itüvçidür 

342.10 ( ) eger esįrler sine Ǿahd ķılġan nerselerinde ħıyānetni tileseler 

( ) 

342.11 bes taĥķįķ ol esįrler küfr sebebli hem miŝāķ Ǿahdini bozuv sebebli allahġa da ħıyānet 

ķıldılar ( ) 

342.12 bedr śoġışından ilk ( ) bes allahü teǾālā sini ol esįrlerge üstün boluvġa ķudretli 

ķıldı 

342.13 eger yine de ħıyānet ķılsalar allahü teǾālā yine sini alarġa üstün boluvġa ķudretli ķılur 

( ) 

342.14 ve allahü teǾālā bütün ħalķnı bilgüçidür hem her işinde ĥikmet iyesidür ( ) 

düristlikde şunday ādemler 

342.15 ( ) įmān kitürdiler ( ) daħı allahü teǾālāge hem resūl allahġa muĥabbet 

üçün ŧuvġan yurŧlarından 

342.16 küçdiler hicret itdiler ( ) daħı mālları ve cānları birlen śoġış 

ķıldılar 

342.17 yaǾnį śoġışda māllarını ve cānlarını ayamadılar ( ) allahü teǾālā yolında 

yaǾnį muĥācirler 

342.18 ( ) daħı şunday ādemler resūl allahnı hem śaĥābelerini yurŧlarında 

tutdılar 
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342.19 hem yardem birdiler yaǾnį enśārlar ( ) bu muhācirler hem enśār 

( ) bularnıñ baǾżısı 

342.20 mįrāŝda baǾżılarına yaķınlardur evvelde muhācirler ve enśārlar hicret ve yardem sebebli 

mįrāŝ aluşķanlar neseb 

342.21 yaķınlıġı birlen mįrāŝ aluşmaġanlar śoñra bu āyet “ ” 

āyeti birlen 

342.22 nesħ idilgen hem bu nāsiħ bolġan āyet birlen imām-ı aǾžam źevi’l-erĥāmıñ mįrāŝ 

aluvına istidlāl ķılġan 

342.23 ( ) daħı şunday ādemler įmān kitürdiler ( ) daħı mekkeden hicret 

ķılmadılar 

342.24 ( ) sizniñ üçün alarnı mįrāŝda mütevellį ķıluvdan hiç nerse 

yoķdur ( ) 

342.25 hicret ķılġanlarına ķadar yaǾnį sizniñ birlen hicret ķımaġan ādemler arasında mįrāŝ 

aluşuv yoķdur 

342.26 ( ) ve eger įmān kitürüp de hicret ķılmaġan ādemler sizden dįnde 

yardem isteseler 

342.27 ( ) bes sizge yardem birüv vācib bolur yaǾnį mekkede hicret ķılmay ķalġan 

müǿminler birlen kāfirler 

342.28 arasında śoġış vāķǾā bolsa ve sizden yardem isteseler ol vaķtde sizge yardem itüv tiyüş 

hem vācib bolur (  

342.29 ) meger şunday ķavmniñ żarārına yardem itmeñiz ( ) sizniñ 

birlen ol ķavm 

 

I / 343 

 

343.1 arasında Ǿahd bardur bes bu vaķtde hicret ķılmaġan müǿminlerge yardem itüv üçün 

Ǿahdli bolġan ķavm 

343.2 żararına yardem birüp Ǿahdiñizni bozmañız bu āyetde uluġ günāhlı ādemniñ įmāndan 

çıķmavına hemįşe 

343.3 müǿmin boluvına delālet bar çünki hicret farż idi hicretni ķoyuv günāh idi şulay bola 

turup 
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343.4 allahü teǾālā hicret ķılmaġan ādemlerni müǿmin dip aŧadı ( ) ve 

allahü teǾālā sizniñ Ǿamel 

343.5 ķılġan nerseñizni körgüçidür ( ) daħı şunday ādemler kāfir boldılar 

(  

343.6 ) kāfir bolġan ādemlerniñ baǾżısı baǾżısına mįrāsda mütevellį (taśarruf ķıluvçı) 

lardur yaǾnį baǾżısı 

343.7 baǾżısından mįrās alurlar ( ) eger de min sizge buyurġan nerseni ķılmasañız 

yaǾnį öz 

343.8 aralarıñızda dostlıķnı hem baǾżıñıznıñ baǾżıñızdan mįrāŝ aluvını daħı öziñiz birlen 

muħālifler arasında 

343.9 bolġan yaķınlıķnı bitürüvni ( ) bu işiñiz yirde fitne bolur yaǾnį 

įmānnıñ żaǾįflenüvi 

343.10 küfrniñ ġālib boluvı bolur ( ) daħı dįnde uluġ bozuķlıķ bolur 

( ) 

343.11 daħı şunday ādemler įmān kitürdiler ve ŧuvġan yurŧlarından (mekkeden) hicret itdiler 

(  

343.12 ) daħı allahü teǾālānıñ rıżālıķ yolında śoġış ķıldılar ( ) 

daħı şunday 

343.13 ādemler mekkeden hicret ķılġan resūl allahnı hem śaĥābelerni yurŧlarında tutdılar ve 

yardem itdiler yaǾnį 

343.14 mühācirler birlen enśār ( ) bu śıfatda bolġan muhācirler hem 

enśārlar alardur ĥaķķ 

343.15 müǿminler allahü teǾālā müǿminlerni üçke böldi hicret ķılmaġan müǿminler muhācirler 

enśārlarġa śoñra įmānda 

343.16 kāmil bolġanlarını beyān itdi ( ) bu śıfatda bolġan ādemler üçün yarlıķav 

bolġuçıdur 

343.17 ( ) daħı ucmaħda ĥürmetli rızķ bolġuçıdur ( ) daħı şunday ādemler 

(  

343.18 ) siz hicret ķılġandan śoñ įmān kitürdiler ( ) daħı hicret ķıldılar (  
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343.19 ) daħı sizniñ birlen birge śoġış ķıldılar ( ) bes bu śıfatda bolġan 

ādemler ey 

343.20 muhācirler ve enśārlar alar sizniñ cümleñizdendür ( ) daħı neseb ve rehm 

cihetinden yaķınlıķ iyeleri 

343.21 ( ) bularnıñ baǾżısı baǾżısına mįrāŝda yaŧ kişilerden artuġraķdur 

( ) 

343.22 allahü teǾālānıñ ĥükminde ( ) düristlikde allahü teǾālā her nerseni 

bilgüçidür 

343.23 enfāl sūresiniñ tercemesi tamām boldı. tevbe sūresi başlana. 
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343.24 berāǿat tevbe sūresi medįnede ingen cemǾį yüzde otuz ayet1 bu sūreniñ başında bismi'l-

lahi'r-rahmani'r-rahįm 

343.25 dip eytilmey niteki imām-ı şaŧbį ĥażretleri eytken 

(  

343.26 ) diyü mażmūnı bir sūreni tutaş 

343.27 ķılup oķusañ yā ki berāǿat sūresini oķurġa başlasañ emįnlikni köterüv üçün ingenlikden 

343.28 bismi'l-lah eytüvçi tügilsün ammā berāǿatden başķa sūresini başlap oķuġan vaķtinde 

elbette bismi'l-lah eytüvden 

343.29 çāre yoķ ammā sūreniñ orŧasından oķurġa tutunġanda oķuġan ādem bismi'l-lah eytüv 

birlen eytmev arasında 

 

I / 344 

 

344.1 iħtiyārlı eytse de yaray eytmese de yaray bir ŧarafda da artuķlıķ yoķ yalġız eǾūź eytüv 

birlen kifāyelenür 

344.2 ( ) bu allahdan hem resūl allahdan irişküçi berāǿatdür yaǾnį Ǿiśmetniñ 

kisilüvidür 

344.3 ( ) mükriklerden siz müǿmimler Ǿahd ķılġan ādemlerge 

yaǾnį allahü teǾālā hem 

344.4 allahnıñ resūli bizniñ müşriklerge ķılġan Ǿahdiñizden bizdiler ( ) bes 

yirde seyr ķılıñız 

344.5 ( ) dört ay yaǾnį şevvāl aylarında zü’l-ķaǾde zü’l-ĥicce muĥarrem aylarında 

yaǾnį śaĥābeler Ǿarab müşriklerini 

344.6 Ǿiśmet birlen Ǿahd ķıldılar bu müşrikler Ǿahdlerini bozdılar meger benū żamere birlen 

benū kenāne gine bozmadı 

344.7 bes Ǿahd bozuvçılarnıñ Ǿahdlerini özlerine ŧaşlandı da dört ay ŧınç bolup yürüv birlen 

emr 

344.8 ķıldılar müşriklerge bu āyet ingenden śoñ resūl allah ĥażret-i Ǿalįni özi aŧlana turġan 

tevesine 

344.9 (Ǿażbāǿġa) aŧlandurup münāġa ĥacc mevsimine yiberdi ĥażret-i ebū bekrni aldan emįr 

itüp yibergen idi 

344.10 ĥażret-i Ǿalį yiberge yaķınlaşķaç teve ayaġınıñ ŧavışını işitüp ebū bekr el-śıddīķ ŧoķtadı 

hem resūl allah 

                                                 
1 “āyet” olmalı. 
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344.11 tevesiniñ ayaķ ŧavışı işitile didi ĥażret-i Ǿalį kilüp yitkeç ebū bekr el-śıddīķ ey Ǿalį emįr 

bolup 

344.12 kildiñ mi meǿmūr bolup kildiñ mi yaǾnį buyuruvçı bolup kildiñ mi yā ki buyurulmış 

bolup kildin mi 

344.13 maǾnāsında ĥażret-i Ǿalį buyurulmış bolup kildim didi źü'l-hicceniñ yidinçi küni bolġaç 

ebū bekr el-śıddīķ 

344.14 ĥuŧbe oķudı ĥacc Ǿamellerini ħalķġa söyledi ķurbān Ǿıydı künini cemre-i Ǿuķbede 

ĥażret-i Ǿalį ayaķ üzere 

344.15 baśup ħalķġa nuŧķ söyledi eytdi ey ādemler min allahnıñ resūliniñ sizge yiberilgen 

ilçisimün 

344.16 ħalk ni birlen yiberildiñ didiler ĥażret-i Ǿalį ħalķġa otuz āyet miķdārı kurān oķudı min 

344.17 dört türli nerse birlen buyurılmış boldım birisi şol bu yıldan śoñ beytu'l-lahġa hiç bir 

müşrikniñ 

344.18 yaķın bolmavı birlen ikinçisi şol ķaǾbetu'l-lahda hiç kimniñ yalanġaç ŧavāf ķılmavı 

birlen üçünçisi 

344.19 ucmaħķa kirmes meger müǿmin bolġan ādem gine kirür digen söz birlen dörtinçisi şol 

her bir Ǿahd iyesine 

344.20 Ǿahdlerini tamām ķıluv birlen ( ) daħı biliñiz müşrikler ( ) 

düristlikde siz 

344.21 allahü teǾālānıñ Ǿaźābını kuvvet ķılduruvçılar tügilsiz gerçi sizge allahü teǾālā mühlet 

birse de ( ) 

344.22 daħı biliñiz düristlikde allahü teǾālā ( ) kāfirlerni dünyāda öltürüv birlen 

āħiretde 

344.23 Ǿaźāb birlen rüsvāy ķıluvçıdur ( ) daħı bu allahdan hem 

allahnıñ 

344.24 resūlinden ādemlerge bildürüvdür ( ) ĥacc özi hem uluġ Ǿamelleri tamām 

bola turġan 

344.24 uluġ küninde (Ǿıyd küninde) baǾżılar resūl allahnıñ “ ” digen sözine ķarap ĥacc 

ekber 

344.25 künni Ǿarefe küni digenler ( ) bu bildürilgen nerse şoldur düristlikde allahü teǾālā 

(  



 844

344.26 ) müşriklerniñ Ǿahdlerinden bizgüçidür ( ) daħı allahü teǾālānıñ 

resūli de müşriklerniñ 

344.27 Ǿahdlerinden bizgüçidür ( ) bes eger küfrden daħı vaǾde bozuvdan 

tevbe itseñiz 

344.28 bes ol tevbeñiz sizniñ üçün izgüdür ( ) ve eger tevbeden hem vaǾdege vefā 

ķıluvdan yüz 

 

I / 345 

 

345.1 döndürseñiz ( ) bes biliñiz ( ) düristlikde allahü teǾālānı 

Ǿaźab ķıluvdan 

345.2 Ǿāciz itüvçi tügilsiz ( ) daħı kāfir bolġan ādemlerge süyünç (ħaber) bir 

( ) 

345.3 rencitküçi Ǿaźāb birlen ( ) meger allahü teǾālā hem allahnıñ resūli şunday 

ādemlerniñ Ǿahdlerinden 

345.4 bizmes ( ) ol ādemlerge siz Ǿahd ķıldıñız ( ) müşriklerden bolġuçı 

ol Ǿahd 

345.5 ķılġan ādemleriñiz ( ) munıñ śoñında Ǿahdniñ şarŧlarından hiç nerseni 

kimitmeseler 

345.6 ( ) daħı şunday żararıñız üzerine düşmānlarıñızdan hiç kimge 

yardem birmeseler 

345.7 ( ) bes ol müşriklerge müddetleri tamām bolġanġa ķadar 

Ǿahdlerini tamām 

345.8 itiñiz ( ) düristlikde Ǿ allahü teǾālā ( ) Ǿahdni tamām ķıluv birlen 

özinden śaķlanuvçılarnı 

345.9 dost ķörür ( ) bes her ķayçan ĥarām aylar ötse ( ) bes 

345.10 Ǿahdlerini bozġan hem müselmānlarnıñ żararına kāfirlerge iǾānet ķılġan müşriklerni 

öltüriñiz (  
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345.11 ) ķayu ġına orunda tapsañız da ( ) daħı esįr itüp alıñız ( ) 

daħı 

345.12 boġavlañız ( ) daħı müşriklerni śaķlar üçün her bir öte ŧurġan 

orunlarında 

345.13 ķaçup (puśup) olŧırıñız ( ) bu eger müşrikler küfrlerinden tevbe itseler 

( ) 

345.14 daħı namāz oķusalar ( ) daħı zekevet birseler ( ) bes ol 

müşriklerniñ 

345.15 yollarını boş ķılıñız yaǾnį alarnı ķullıķdan ķutķarıñız ve alarġa yavızlıķ birlen 

kirişmeñiz ( ) 

345.16 düristlikde allahü teǾālā ( ) tevbe ķılġan ādemlerni yarlıķaġuçıdur ve raĥmet 

ķılġuçıdur beyđāvį 

345.17 iyesi bu āyetde namāz oķumaġan ve zekevet birmegen kişini de ķul kibi itüp bilep 

tutuvġa delālet 

345.18 bardı likin imām-ı aǾžam meźhebinden bolġan fuķāĥa kitābında bu ŧarīķ ġına bar eger 

de bir şehr ĥalķı namāz 

345.19 oķumasalar hem zekevet birmeseler ol ħalķ birlen imāmġa śoġış açmaķ dürist digen söz 

ĥażret-i 

345.20 Ǿalį berāǿat sūresi ħalķġa oķup bu āyetke yitkeç bir ir śoradı eger de müşriklerden bir ir 

kelām allahnı 

345.21 işitüvge ķadar emįnlik istese anı da öltürürsün mi diyü ĥażret-i Ǿalį śabr itseñçi allahü 

teǾālānıñ ĥükmini 

345.22 oķup bireym diyü źikr ķılınaçaķ āyetni oķudı ( ) eger de 

müşriklerden bir 

345.23 ādem imān istese ( ) bes ol müşrikge imān bir ( ) allahnıñ 

kelāmını işitkenine 

345.24 ve oylaġanına ķadar yaǾnį kelām allahnı oylap ĥaķįķatine irişkenine ķadar 

( ) munıñ śonıñda ol 

345.25 müşrikni emįnlik ornına irişdür (yiber) yaǾnį müddet ötkenniñ śonıñda eger de bu 

orunda müselmān 

345.26 bolmasa öziniñ emįn tura turġan yurŧına irişdür munıñ śoñında tileseñ anıñ birlen śoġış 

ķıl 
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345.27 ( ) bu imān istegen müşriklerge imān birüv birlen emr ( ) oşbunıñ 

sebeblidür 

345.28 düristlikde müşrikler įmān hem įmānnıñ ĥaķįķati ni ikenligini bilmey turġan ķavmdür 

(  

345.29 ) müşrikler üçün niçük Ǿahd bolsun ( ) allahü teǾālā hem 

allahnıñ resūli 

 

I / 346 

 

346.1 ĥużūrında elbette alarġa Ǿahd yoķ ( ) meger allah hem allahnıñ resūli ĥużūrında Ǿahd 

bolur ( ) 

346.2 şunday müşriklerge ( ) ol müşriklerge siz mescid-i ĥarām 

ĥużūrında Ǿahd ķıldıñız 

346.3 ( ) bes sizniñ üçün bolġan Ǿahdlerinde ol müşrikler toġrı bolup turġanları 

zamānda 

346.4 ( ) siz de alar üçün bolġan Ǿahdiñizde ŧoġrı turıñız yaǾnį alar sizge ķılġan 

Ǿahdlerini 

346.5 bozmasalar siz de alarġa ķılġan Ǿahdiñizni bozmañız ( ) düristlikte allahü teǾālā 

( ) 

346.6 taķvālıķ ķıluvçılarnı dost körür yaǾnį Ǿahdlerinde turuvçılarnı dost körür ( ) niçük 

müşrikler 

346.7 üçün Ǿahd bolur ( ) ĥālbūkim ol müşrikler eger sizniñ üzeriñizge 

üstün boluvġa 

346.8 yol tapsalar ( ) ol müşrikler sizlerde yemįnni ve yaķınlıķnı riǾāye 

ķılmaslar ( ) 

346.9 daħı Ǿahdni riǾāye ķılmaslar ( ) ol müşrikler sizni aġızları sözleri birlen 

rāżī 

346.10 ķılurlar ( ) daħı ol müşriklerniñ köñilleri Ǿahdlerine vefā ķıluvdan ŧarŧulur 

(  
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346.11 ) ol müşriklerniñ köpisi allahnıñ ŧaǾātinden çıġuvçılardur ( ) 

müşrikler allahü teǾālānıñ 

346.12 āyetleri birlen almaşdurdılar ( ) az bolġan ŝemenni yaǾnį nefs arzularına 

iyerüvni 

346.13 ( ) bes müşrikler allahü teǾālānıñ yolından (dįninden) ħalķnı ŧıydılar ( ) 

düristlikde 

346.14 müşrikler ( ) müşriklerniñ ķılġan nerseleri ni Ǿaceb yavız boldı 

( ) 

346.15 hiç müǿmin ĥaķında śaķlamaslar ( ) yemįnni ve yaķınlıķnı hem Ǿahdni 

śaķlamasalar (  

346.16 ) ve bu müşrikler yavızlıķda çikden ötüvçilerdür ( ) bes eger 

müşrikler küfrden tevbe 

346.17 itseler ( ) daħı namāz oķusalar ( ) daħı zekevet birseler 

(  

346.18 ) bes bu śıfatda bolġan müşrikler sizniñ dįnde ķardeşleriñizdür ( ) 

daħı āyetlerni 

346.19 beyān ķılurmız ( ) bile turġan ķavm üçün çünki fāǿidelenüvçi bile ŧurġan 

ķavm ginedür (  

346.20 ) ve eger müşrikler yemįnlerini Ǿahdlerini bozsalar ( ) Ǿahdleri 

śoñından 

346.21 ( ) daħı sizniñ dįniñizde taǾn ķılsalar yaǾnį dįniñizni ħorlasalar 

(  

346.22 ) bes küfrniñ imāmları yaǾnį müşriklerniñ başlarını öltüriñiz ( ) 

346.23 düristlikde ol müşriklerniñ başları alar üçün Ǿahdler yoķdur ( ) müşriklerniñ 

346.24 başlarını öltüriñiz küfrlerinden ŧıyılsunlar üçün ( ) şunday ķavmler birlen 
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346.25 śoġış ķılmassız mı ( ) ol ķavm Ǿahdlerini bozdılar ( ) 

346.26 daħı meşveret yurŧında ķiñeş ķılup resūlni muĥammed Ǿaleyhi's-selāmnı ŧuvġan 

yurŧından çıġaruvnı ķaśd ķıldılar 

346.27 ( ) daħı ol müşrikler sizge düşmānlıķ ve śoġış ķıluv birlen evvel 

mertebe başladılar çünki 

346.28 resūl allah ol müşriklerni yaħşılıķ birlen dįnge ünderge başladı müşrikler añar ķarşı ķılıç 

birlen 

346.29 śoġışurġa başladılar ( ) bes siz ol müşriklerden ķorķasız mı ( ) bes allahü 

teǾālā (  

 

I / 347 

 

347.1 ) sizniñ ķorķuvıñızġa ĥaķlıraķ idi ( ) eger siz çın ve ĥaķįķį įmān 

kitürüvçi 

347.2 bolsañız ( ) śoġış ķılıñız ol müşrikler birlen ( ) allahü teǾālā 

ol müşriklerni 

347.3 sizniñ ķolıñız birlen Ǿaźāb ķılur ( ) daħı ol müşriklerni rüsvāy ķılur 

( ) 

347.4 daħı müşriklerniñ żararı üzerine sizge yardem birür ( ) daħı 

müşriklerge ķılġan 

347.5 işi birlen allahü teǾālā įmān kitürüvçi ķavmniñ kökreklerine şifā birür yaǾnį benū 

ħuzāǾage (  

347.6 ) daħı įmān kitürüvçi ķavmniñ köñillerinden açuvnı yiberür ( ) 

daħı tevbe ķılur 

347.7 allahü teǾālā (yaǾnį yarlıķav birlen ķaytur) ( ) tilegen ādemi üzerine 

( ) ve allahü 

347.8 teǾālā her bir bolġan ve bolaçaķ nerseni bilgüçidür hem ĥikmet iyesidür hiç bir işni 

ĥikmetsiz ķılmas 
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347.9 müǿminlerniñ baǾżısı śoġış ķıluvnı mekrūh körgen vaķtde allahü teǾālā eytdi ( ) 

eyā siz müǿminler 

347.10 ĥesāb ķıldıñız mı ( ) ķaldurılmış boluvıñıznı ( ) allahü 

teǾālānıñ žuhūr Ǿilmi 

347.11 birlen şunday ādemlerni bilmegeni zamānda ( ) ol ādemler sizden cihād 

ķıldılar (  

347.12 ) daħı allahdan başķadan tutmadılar ( ) daħı allahnıñ resūlinden 

başķadan 

347.13 tutmadılar ( ) daħı müǿminlerden başķadan tutmadılar ( ) yaşrin sırnı 

yaǾnį sizlerden 

347.14 śāf müǾmin bolġan ādemler başķalardan žāhir ayrılmış bolmayınça ķaldurulmış 

boluvıñıznı hesāb 

347.15 ķıldıñız mı (  ) ve allahü teǾālā sizniñ Ǿameliñizniñ ŧışını ve içini 

hem 

347.16 bilgüçidür ĥażret-i Ǿabbās müşrik vaķtinde esįr alunġaç śaĥābeler ĥażret-i Ǿabbaske 

islām Ǿarż itdiler 

347.17 müşrikligi üçün ve ķardeşligini kisdigi üçün şelte ķıldılar ĥattā ĥażret-i Ǿalį ķaŧı 

347.18 sözler de eytdi şundan soñ ĥażret-i Ǿabbās eytdi Ǿaceb sizniñ ĥāliñiz bizniñ 

Ǿayblarımıznı źikr 

347.19 ķılasız izgüliklerimizni yaşiresiz biz mescid-i ĥarāmnı Ǿimāret ķılamız ve kaǾbeni 

perdeleymiz ĥācīlarnı śuġaramız 

347.20 ķullar azād itemiz didi şol ħuśūśda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) 

347.21 müşrikler üçün dürist bolmadı ( ) allahnıñ mescidlerini Ǿimāret 

ķıluvları (  

347.22 ) küfr birlen özlerine şehādet birüvleri ĥālde ( ) bu śıfatda 

bolġan ādemler 

347.23 ( ) Ǿamelleri bāŧıl boldı ( ) daħı bu śıfatda bolġan 

ādemler cehennem 
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347.24 oŧında meñgü ķaluvçılardur ( ) budur başķa tügildür allahnıñ 

mescidlerini Ǿimāret 

347.25 ķılur ( ) şol kişi ( ) ol kişi allahġa įmān kitürdi ( ) daħı āħiret 

347.26 künine įmān kitürdi ( ) daħı namāz oķudı ( ) daħı zekāt birdi 

(  

347.27 ) daħı ol kişi ķorķmadı meger allahdan ġına ķorķdı yaǾnį allahnıñ 

mescidlerini Ǿimāret 

347.28 ķıluvçılar Ǿilmį ve Ǿameli bolġan kemāletlerni çıġuvçılar bu āyetden maķśūd 

müşriklerni şirk ĥāllerinde 

347.29 mescidlerni teǾmįrden ŧıyuv mescidni Ǿimāretden termįm murād yaǾnį iskürgen 

orunlarnı yañartuv daħı 

 

I / 348 

 

348.1 pāklar daħı oŧlar yaġup nūrlanduruv daħı mescidni Ǿibāret üçün Ǿilm ve dįn üyretüv 

üçün bināǿ 

348.2 ķılındıġından dünyā sözlerinden śaķlav bes bu sözge ķaraġanda başlap mescid taǾmįr 

itüv müşriklerge 

348.3 bütünley memnūǾ bola hem kāfir mescid binā ķıluvnı tilese menǾ ķılına digenler allahü 

aǾlem * bu orunda ķıśśa mescid-i 

348.4 ĥarām ĥaķında bolsa da allahü teǾālā cemǾi śıġāsı birlen źikr ķıldı her ķayusını ĥükmde 

Ǿāmm itsün üçün baǾżılar 

348.5 cemǾ ķıluvnıñ sebebinde bu ŧarįķ dimişler mescid-i ĥarām bütün mescidniñ ķıblesi 

bolduķından anı Ǿimāret 

348.6 ķıluvçı bütün mescidni Ǿimāret ķıluvçı kibi bola baǾżılar Ǿimāretden mescidke kirüvni 

alġanlar bu vaķtde 

348.7 bu āyet kāfirge müselmānnıñ ruħśatından başķa mescidke kirüvniñ dürist bolmavına 

delālet ķıladur (  

348.8 ) bes bu śıfatda bolġan ādemlerniñ yaķındur ( ) toġrı yolġa 

könilmiş 

348.9 bolġan ādemlerden boluvları ( ) eyā ĥācįlarnı śuġaruv ehlini 

(śuġaruvçılarnı) 
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348.10 ķıldıñız mı ( ) daħı mescid-i ĥarāmnı Ǿimāret ehlini (Ǿimāret 

ķıluvçılarnı) 

348.11 ķıldıñız mı ( ) allahü teǾālāge daħı āħiret künine įmān 

kitürgen ādem kibi 

348.12 ( ) daħı allahü teǾālā yolında śoġış ķılġ

(

an ādem kibi 

) ĥācīlarnı 

348.13 śuġaruvçı ve mescid-i ĥarāmnı Ǿimāret ķıluvçı müşrikler allahü teǾālāge hem āħiret 

künine įmān kitürgen 

348.14 hem allah yolında śoġış kılġan müǿminler birlen berāber bolmaslar yaǾnį müşrikler 

müǿminlerden niçe mertebe artuķ 

348.15 Ǿamel ķılsalarda ŝevāb da artdurmas ve fāǿide de artdurmaslar įmān birlen müşerref 

bolġanlarına ķadar 

348.16 ( ) ve allahü teǾālā žulm ķıluvçı ķavmni ĥaķķ yolġa köndürmes 

( ) 

348.17 şunday ādemler ( ) įmān kitürdiler hem ŧuvġan yurŧlarından (mekkeden) 

hicret 

348.18 ķıldılar ( ) daħı allahü teǾālā yolında mālları ve cānları 

birlen 

348.19 śoġış ķıldılar ( ) munday ādemler allahü teǾālā ĥużūrında derece 

yüzinden uluġraķdur 

348.20 ( ) daħı bu śıfatda bolġan ādemler ( ) alardur dünyā ve āħiretde 

saǾādetke 

348.21 irişüvçiler ( ) bu ādemlerge rableri özinden bolġan raĥmet birlen 

süyünç 

348.22 birür ( ) daħı allahü teǾālā öziniñ rıżālıġı hem ucmaħları birlen süyünç 

birür (  

348.23 ) ol ādemler üçün ucmaħlarda hemįşe bolġan niǾmetler bolur 

( ) ol 
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348.24 ucmaħlarda meñgü ķalġanları ĥālde ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) ol 

allahü teǾālā ĥużūrında 

348.25 uluġ ŝevāb bardur ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler 

(  

348.26 ) atalarıñıznı ve ķardeşleriñizni dostlar tutmañız ( ) 

eger de atalarıñız 

348.27 ve ķardeşleriñiz įmān üzerine küfrni iħtiyār ķılsalar bu āyet muhācirler ĥaķında indi 

çünki hicret birlen allahü 

348.28 teǾālā emr ķılġaç muhācirler eytdiler eger biz hicret ķılsaķ atalarımız ve balalarımız ve 

ķardeşlerimizden ayrulamız 

348.29 ve sevdālarımızdan maĥrūm ķalamız bes bizniñ żāǿiǾ boluvımız iĥtimāl diyü 

( ) ve sizlerden kimlerdür 

 

I / 349 

 

349.1 ol įmān üzerine küfrni iħtiyār ķılġan atalarını ve ķardeşlerini dost tutar 

( ) 

349.2 bes bu śıfatda bolġan ādemler alardur žulm itüvçiler dostlıķnı tiyüşsiz orunġa 

ķoyduķları üçün ( ) 

349.3 eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) müǿminlerge ( ) eger de 

atalarıñız daħı balalarıñız bolsa 

349.4 ( ) daħı ķardeşleriñiz ve ħatunlarıñız bolsa ( ) daħı 

yaķınlarıñız bolsa (  

349.5 ) daħı kesb ķılġan māllarıñız bolsa ( ) daħı revāc vaķtiniñ 

ötüvünden 

349.6 korķġan sevdāñız bolsa ( ) daħı rāżī bolup vaŧan tutķan tura turġan 

orunlarıñız 

349.7 bolsa ( ) bu źikr ķılınġanlar sizniñ üzeriñizge süyüklirek bolsa ( ) 

allahdan hem allahnıñ 
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349.8 resūlinden ( ) daħı allah yolında śoġış ķıluvdan ( ) 

bes ķuvvetiñiz 

349.9 allahnıñ emri birlen (Ǿaźābı birlen) kilgenne ķadar ( ) ve allahü 

teǾālā öziniñ 

349.10 ŧaǾatinden çıġuvçı ķavmni ĥaķķ yolġa köndürmes ( ) taĥķįķ allah sizge 

yardem birdi (  

349.11 ) śoġış vāķǾa bola ŧurġan orunlardan köp orunlarda ( ) daħı ħuneyn 

(mekke birlen ŧāǿif 

349.12 arasındaġı bir çuķur) śoġışı küninde yardem birdi ( ) şol vaķtni yardem 

birdi sizni 

349.13 köplikiñiz Ǿaceblendürdi resūl ekrem śallallahü Ǿaleyh ve sellem ĥuneyn soġışına on iki 

miñ Ǿasker birlen çıķdı 

349.14 arasından birisi köpliklerine tayanup bu kün maġlup bolmamız didi śoñra bik ķaŧı śoġış 

ķıldılar 

349.15 bes müselmānlar muķābeleden Ǿāciz boldılar hemmesi ķaçdılar meger ĥażret-i Ǿabbas 

ile ĥarŝ oġlı süfyān 

349.16 ķaldı resūl allah śaĥābelerge ķıçķur kilsünler diyü ĥażret-i Ǿabbasķa emr itdi ĥażret-i 

Ǿabbas ķıçķurdı lebbeyk diyü 

349.17 kildiler hem allahü teǾālā ferişteler indürdi śoñra müselmānlar ġālib boldılar 

( ) bes köplikiñiz 

349.18 sizden hiç nerseni muñsız ķılmadı ( ) daħı sizge yir vāķıǾada 

kiñ bola 

349.19 turup da ŧar boldı 2( ) munıñ śonıñda artuñız birlen bolġanıñız ĥālde 

döndiñiz yaǾnį ciñilgeniñiz 

349.20 ĥālde ķaçdıñız ( ) munıñ śonıñda allahü teǾālā öziniñ ķarārını (ŝebātın) 

indürdi (  

349.21 ) resūli üzerine hem müǿminler üzerine ( ) daħı 

sizniñ köziñiz 

349.22 birlen körmey turġan Ǿaskerni (feriştelerni) indürdi ( ) daħı kāfir 

bolġan ādemlerni 
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349.23 Ǿaźābladı ( ) ve bu cezā kāfirlerge tiyüşli bolġan cezādur yaǾnį 

öltürülmiş boluv ve esįr 

349.24 boluv ( ) munıñ śoñında allahü teǾālā ķaytur ( ) oşbunıñ śoñında 

( ) 

349.25 tilegen ādem üzerine yaǾnį tilegen ādemni islāmge köndürür ( ) ve allahü 

teǾālā günāhlarnı 

349.26 yarlıķaġuçıdur hem raĥmet ķılġuçıdur * ĥuneyn śoġışında bolġan kāfirlerden bir 

cemāǾat resūl allahġa kildiler hem 

349.27 įmān kitürdiler daħı eytdiler ey allahnıñ resūli sin ādemlerniñ izgüregi ve şefķatliregi 

bizniñ balalarımız 

349.28 esįr boldılar ve māllarımız alındı “altı miñ cān ve ĥesābsız teveler ve ķoylar alınġan” 

bizge şefķat 

349.29 2) niteki bizniñ yirlerimizde baǾżı ĥalķ üçün yir bik tar boladur. 

 

I / 350 

 

350.1 ayt didiler resūl allah aytdı iħtiyārıñız māllarıñıznı yā ki esįrleriñizni alıñız ikisiniñ 

birisini alurġa 

350.2 ruĥśat didi bular eytdiler biz hiç ķayusını iħtiyār ķılurġa bilmeymiz didiler resūl allah 

śaĥābelerge 

350.3 eytdi bular müselmān bolup kildiler sizniñ dįnde ķardeşiñiz boldılar min bularġa 

balaları birlen 

350.4 māllarından birisini aluv birlen iħtiyārlı ķıldım hiç birisini alurġa bilmeymiz didiler bes 

kimniñ ķolında 

350.5 esįr bolsa köñli rāżī bolup birse uluġ izgüligidür ve kimdür boş biresi kilmese miñe 

birsün 

350.6 ol esįrni minim üstimde boruç bolsun māl ĥāśıl bolġanda esįr ornına bedelni tölermün 

didi her 

350.7 ķayusı rāżī bolduķ ķolımızdaġı esįrlerni biremiz didiler resūl allah eytdi ihtimāl 

arañızda rāžī 

350.8 bolmaġan ādemleriñiz bardur bes reǿįsleriñizge ķaytup eytiñiz alar miñe kilüp eytsünler 

didi 

350.9 reǿįsleri kilüp her ķayusı resūl allahġa rāžı boluvlarından ħaber birdiler üçün farž ĥacda 
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350.10 nefl ĥacda dürist bolmav ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) ey 

350.11 anday įmān kitürgen ādemler ( ) budur başķa tügildür müşrikler necs 

iyesidür 

350.12 çünki alar necāsetden pāklanmaslar ve śaķlanmaslar hem ġusül de ķılmaslar bes alar hiç 

bir vaķt necāsetden 

350.13 ħālį bolmaslar yā ki iǾtiķādları necsdür ibn-i Ǿabbāsdan Ǿıyn-ı necs boluvlarını rivāyet 

ķılġanlar ĥattā 

350.14 bir kişi müşrik birlen körüşse ŧahāret aluv vācib bola digenler allahü  aǾlem 

( ) 

350.15 bes müşrikler mescid-i ĥarāmġa yaķın bolmasunlar ( ) bu yılları śonıñda 

yaǾnį hicretden 

350.16 toķızınçı yıl śoñında mescid-i ĥarāmġa yaķın bolmavdan farż hem nefl ĥacc ķılur üçün 

yakın bolmav murād 

350.17 ( ) eger müşriklerden sevdāñıznıñ kisilüvi sebebli faķįrlikden ķorķsañız 

(  

350.18 ) bes tizden allahü teǾālā öziniñ fażlından sizni muñsız ķılur ( ) 

eger 

350.19 tilese ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) her nerseni bilgüçi ve her işinde 

ĥikmet iyesidür 

350.20 cizyeniñ vācib hem meşrūǾ boluvı ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) 

350.21 şunday ādemler birlen soġış ķılıñız ( ) ol ādemler alllahġa 

hem āħiret 

350.22 künine įmān kitürmesler ( ) daħı allahü teǾālā hem allahnıñ 

resūli ĥarām ķılġan 

350.23 nerseni ĥarām ķılmaslar ( ) daħı ĥaķķ dįn birlen dįnlenmesler yaǾnį 

ĥaķķ dįnni 

350.24 tutmaslar ( ) şunday ādemlerden ol ādemlerge kitāb birilmiş boldı 

yaǾnį 
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350.25 bu śıfatda bolġan ādemler birlen śoġış ķılıñız ( ) cizye birgenlerine ķadar 

( ) 

350.26 ķoldan ķolġa ( ) ĥālbūkim cizye birüvçiler źilletdedür cizyeler bizniñ 

meźhebimizde Ǿarab 

350.27 müşrikleri birlen mürtedden başķa her bir kāfirden alına cizye bay ādemden kırķ sikiz 

dirhem orŧa ĥālliden 

350.28 yigirmi dört dirhem kesbke ķādir bolġan faķįrden on iki dirhem ammā kesbke ķudreti 

bolmaġan 

350.29 faķįrden hem śabįden ħatundan ķuldan iki közi yoķ kişiden uzun müddet oñalmay 

turġan avruvdan 

 

I / 351 

 

351.1 ruhbānlardan alınmas ( ) daħı yehūdler eytdiler Ǿüzeyr 

(Ǿaleyhi's-selām) allahnıñ 

351.2 oġlı diyü yehūdlerniñ Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selāmnı allahnıñ oġlı diyüvlerine sebeb şol 

buħtü’n-naśr ölgenniñ śoñında 

351.3 yehūdlerniñ tevrāt ĥıfżında bolġan ādemleri ķalmadı yüz yıldan śoñ Ǿüzeyr Ǿaleyhi's-

selāmnı allahü teǾālā tirgüzgeç 

351.4 yehūdlerge tevrātnı köñilden yazup birdi yehūdler bu işke bik Ǿaceblendiler hem bu iş 

Ǿüzeyr Ǿaleyhi's-selāmnıñ 

351.5 allahnıñ oġlı bolduķdan diyü bildiler ( ) daħı naśāralar Ǿįsā 

allahnıñ oġlı 

351.6 didiler naśārālarnıñ bu sözni eytüvlerine sebeb ĥażret-i Ǿįsānıñ atasız dünyāġa kilüvi 

hem közsizlerni 

351.7 közlü ķılup ala tenlilerni selāmetlendürüvi hem ölüklerni tirgüzüvi ( ) 

bu Ǿüzeyr allahnıñ 

351.8 oġlı hem Ǿįsā allahnıñ oġlı dimek naśārā ve yehūdlerniñ aġızları birlen eytken sözleridür 

(  

351.9 ) yehūd ve naśārālarnıñ sözleri özlerinden borun kāfir bolġan 

ādemlerniñ 
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351.10 sözlerine oħşar ( ) yehūd naśārālarġa allahü teǾālā laǾnet ķıldı yā ki alar 

ĥaķında allahü teǾālā alarnı 

351.11 öltürgey idi dimek lāyıķdur maǾnāsında ( ) niçük alar ĥaķdan bāŧılge 

döndürülmiş bolurlar (  

351.12 ) ehl-i kitāb Ǿālimlerini ve zāhidlerini tutdılar ( ) allahġa 

başķa rabler 

351.13 (maǾbūdler) itüp yaǾnį Ǿālimlerine ve zāhidlerine allahü teǾālā ĥarām ķılġan nerselerni 

ĥelāl ķıluvlarında ve allahü  

351.14 teǾālā ĥelāl ķılġan nerselerni ĥarām ķıluvlarında iyerdiler ( ) daħı meryem 

oġlı Ǿįsānı 

351.15 maǾbūd tutdılar ( ) ĥālbūkim ehl-i kitāb buyurulmadılar ( ) meger 

Ǿibādet ķıluv birlen 

351.16 buyuruldılar ( ) bir maǾbūdke ( ) hiç maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķdur meger 

allahü teǾālā özi ginedür 

351.17 ( ) müşriklerniñ şerįk ķılġan nerselerinden allahnı kāmil pāklav birlen 

pāklaymun (  

351.18 ) ehl-i kitābnıñ başları allahnıñ nūrını dįnini söndürüvni tilerler 

( ) aġızları 

351.19 birlen yaǾnį şirk ve tekźibleri birlen ( ) daħı allahü teǾālā abāǿ ķılur yaǾnį rāżī 

bolmas (  

351.20 ) meger nūrını tamām ķıluvġa ġına rāżī bolur yā ki allahü teǾālā resūl allahnıñ 

nübuvvetni yalġanġa tutuv 

351.21 birlen bāŧıl ķılurġa istegen ādemniñ ĥālini etrāfġa saçılgen uluġ nūrnı söndürüvni 

istegen ādem 

351.22 ĥāline miŝāl kitürgen ĥālbūkim allahü teǾālā ol nūrnı uruv birlen artduruvnı tileydür bu 

nūrnıñ sönüv iĥtimāli 

351.23 bar mı elbette yoķ ( ) gerçi kāfirler bu işni mekrūh körseler de 

( ) ol allahü teǾālā 
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351.24 şunday allahdur ( ) öziniñ resūlini muĥammed Ǿaleyhi's-selāmnı yiberdi 

( ) ĥaķlıķġa köndürüvçi 

351.25 (ķurān) birlen ( ) daħı islām dįni birlen ( ) bu ĥaķķ 

bolġan islām dįnni 

351.26 bütün dįnler üzerine üstün ķıluv üçün ( ) gerçi islām dįniniñ bütün 

dįnge ġālib 

351.27 boluvını müşrikler (ħuśūśā misyonirler) mekrūh körseler de bu āyetniñ ĥükmi aķran 

ġına ĥāżir zamānlarda biline 

351.28 başladı tamāma çıġup bitüvini körme gine allahü teǾālā müyesser itsün 

( ) ey anday įmān 

351.29 kitürgen ādemler (  ) düristlikde Ǿālimlerden ve zāhidlerden 

köpisi (  

 

I / 352 

 

352.1 ) ādemlerniñ māllarını bāŧıllıķ birlen aşarlar yaǾnį ehl-i kitābnıñ 

Ǿālimleri ve zāhidleri 

352.2 ĥükmlerde rüşvet alurlar ( ) daħı allahnıñ yolından (dįninden) 

ħalķnı ŧıyarlar 

352.3 ( ) daħı şunday ādemler ( ) altunnı ve kümişni ħazįne itüp 

śaķlarlar 

352.4 ( ) daħı ol altun birlen kümişni allah yolına śarf ķılmaslar yaǾnį ol 

altun 

352.5 ve kümişniñ zekevetini birmesler ( ) bes munday ādemlerge rencitküçi 

Ǿazāb birlen süyünç 

352.6 (ħaber) bir ( ) şol künde ( ) ol altun ve kümiş ħazįneleri üzerine 

ķızdurulmış bolur (  
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352.7 ) cehennem oŧında ( ) bes ol altun ve kümiş ħazįneleri birle 

yandurulmış bolur (  

352.8 ) ol altun ve kümiş ħazįneleriniñ iyeleriniñ mañlayları hem yanları hem 

arķaları 

352.9 yaǾnį altun ve kümişni şol aǾżālarına ķızdurup baśılmış bolur ( ) 

eytilmiş 

352.10 bolur bu altun ve kümiş iyelerine bu māllarıñız öziñiz üçün ħazįne itüp cıyġan 

nerseleriñizdür (  

352.11 ) bes taŧıñız öziñizniñ ħazįne itüp cıyġan nerseñizniñ Ǿaźābını diyü bu 

āyet altun 

352.12 ve kümişniñ zekevetni birüvniñ vācib boluvı ĥaķında allahü teǾālā şerįǾatde yılnın aylar 

ĥesābı birlen muǾteber boluvı 

352.13 ĥaķında źikr ķılınaçak āyetni indürdi ( ) düristlikde allahü teǾālā 

ĥużūrında aylarnıñ 

352.14 śanı ( ) on iki aydur ( ) allahü teǾālānıñ kitābında (levĥü'l-

maĥfūžda) yā ki vācib 

352.15 itken hükminde ādemlerniñ vāķıǾālarnı ĥıfžda teǿrįħ tutuvġa iħtiyārları żarūr 

bolduķından türliçe 

352.16 teǿrįħ tutķanlar ķayusı bir devletniñ žāhir boluvından ķayusı bir milletniñ ĥādiŝ 

boluvından ķayusı 

352.17 başķa nerseden ĥāśıl her ķavmniñ özine ĥāś teǿrįhi bolġan hicretden śoñ śahābeler ikisi 

352.18 teǿrįhlerini ķoyup her bir yılnı bir Ǿünvān birlen źikr ķıla başlaġanlar meŝelā Ǿāmel-i 

hicret Ǿāmel-i iźn 

352.19 Ǿāme’l-bedr Ǿām-i uĥud Ǿāme’l-ħendeķ Ǿāme’l-ĥudeybiye Ǿām-i ħabįr Ǿāme’l-fetĥ Ǿām-ı 

hüccetü’l-vedāǾ diyü hicret birlen evvel teǿrįħ 

352.20 tutķan ādem ħiŧāb oġlı ĥāżret-i Ǿömerdür hicretden on yidinçi yılda başlaġan munıñ 

sebebin ebū mūsā 

352.21 el-eşǾarį ĥażret-i Ǿömerge ĥaŧŧ yzaġan sizden bizge ĥaŧlar kile ol ĥaŧlarnıñ ķayusı birlen 

Ǿamel 

352.22 ķılurġa da bilmeymiz ħatlarıñız cümlesinden birisini oķuduķ şaǾbanda diyü yazılġan bu 

bizge maǾlūm bolmadı 
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352.23 ötken yılnıñ şaǾbanı mı kileçek yılnıñ şaǾbanı mı diyü şundan śoñ śaĥābeler cıyılup 

teǿrįħ yaśav 

352.24 ħuśūsında meşveret ķılġanlar ķayusı eytken vaĥy ine başlaġan vaķtdan yaśayıķ diyü 

ķayusı 

352.25 resūl allahnıñ vefātından yaśayıķ diyü ķayusı resūl allahnıñ tuvġan küninden 

(vaķtinden) yaśayıķ diyü iħtilāf 

352.26 ķılġanlar ĥażret-i Ǿalįden ķayusı maǾķūl diyü śoraġanlar ĥażret-i Ǿalį eytken resūl 

allahnıñ ŧuvġan 

352.27 vaķti birlen vaĥy ingen vaķt yaķına maǾlūm tügil ammā resūl allahnıñ ölgen vaķti ĥasret 

vaķti her 

352.28 ĥādiŝede teǿrįħ źikr ķılınġanda ĥasretni yañartuv bola hicretden teǿrįħ yasav münāsib 

çünki hicret islām 

352.29 dįniniñ ķuvvet tapuvına sebeb boldı müselmānlar her ĥādiŝede teǿriħlerni źikr ķılġanda 

bu uluġ niǾmetni 

 

I / 353 

 

353.1 islerine tüşürürler de allahü teǾālāge şükrāne ķılurlar digen ĥażret-i Ǿalįniñ bu sözini 

ĥażret-i Ǿömer de 

353.2 başķalar da maǾķūl körüp hicretden teǿrįħ yaśadılar hem yılnıñ başını muĥarrem ķıldılar 

çünki muĥarrem ayı 

353.3 Ǿarab aylarınıñ evvelgisi bu āyetniñ ĥükmi boyınça müselmānlarġa ĥükmlerini Ǿarab 

ayları birlen 

353.4 ve Ǿarab yılları birlen yürütürge tiyüş śatuv ve aluvlarında hem boruç müddetlerinde 

hem zekātlarında ve başķa 

353.5 nerselerde Ǿacem rūm yıllarına iǾtibār ķılmasķa kirek ammā Ǿöşrler cıyuvda ħarāclar 

aluvda ve devlet maśraflarında 

353.6 (Ǿasker važįfeleri ve menśub iyeleriniñ važįfeleri kibilerde) żarūret bolduķdan hem 

bular diyānetden 

353.7 bolmay muǾāmelātdan bolduķdan sene-i şemsiyeni iǾtibār ķılup Ǿamel itüvniñ 

düristligine barġanlar ibrāhįm 

353.8 hem ismāǾįl Ǿaleyhi's-selām zamānında Ǿarablar yıllarnı ve aylarnı ĥaķįķį itüp iǾtibār 

ķılġanlar 

353.9 aylarını ay körüv birlen yılnı on iki ay itüp iǾtibār ķılġanlar yılnıñ künlerini üç yüzde 

353.10 illi dört yā ki üç yüzde illi biş kün itüp iǾtibār ķılġanlar şundan arŧmay da kimimey de 

353.11 Ǿarab aylarınıñ dürist ismleri 1 muĥarrem, 2 śafer, 3 şehr-i rebiǾu’l-evvel, 4 şehrü 

rebiǾu-s ŝāni, 5 cemādiyü’l-  
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353.12 evvel, 6 , 7 cemādiyü’ŝ-ŝāniye, receb, 8 şaǾbān, (9 şehrüǾr-ramażān), 10 şevvāl, 11 źü'l-

kaǾde,  

12 źü'l-hicce 

353.13 üç aydan şehr lafžı cüzǿ ķalġan toķız aylar Ǿilmler bolduķından alarġa şehr lafžını 

kiritüp istiǾmāl 

353.14 itüv dürist tügil cemādį muǿniŝ * on iki ay içinden zü’l-ķaǾde zü’l-hicce muĥarrem recm 

ĥarām ayları 

353.15 bu dört ayda śoġış ķıluv ĥarām sene-i ķameriye sene-i şemsiyeden on bir kün miķdārı az 

bes her bir 

353.16 sene-i şemsiye birlen bolġan altmış biş yıl sene-i ķameriye birlen altmış yidi yıl bola 

dimekke otuz iki 

353.17 yıl yarımda bir yıl arŧa sene-i şemsiye birlen yüz yıl ķameriye birlen yüzde üç yıl bola          

bilindi ki şemsiye birlen 

353.18 üç yüz yıl kameriye birlen üç yüzde toķız yıl bola taķrįbā ( ) 

yılnıñ on iki 

353.19 ay boluvı ŝābitdür allahü teǾālānıñ köklerni ve yirlerni yaraŧķan küninde ( ) 

bu on iki 

353.20 aydan dörtisi (źü'l-kaǾde źü'l-hicce muĥarrem receb) śoġış ĥarām bolġan aylardur 

( ) 

353.21 on iki aydan dört aynı śoġış ĥarām bolġan ay ķıluv toġrı bolġan dįndür yaǾni ibrāhim 

353.22 Ǿaleyhi's-selām birlen ismāǾįl Ǿaleyhi's-selām dįnidür bu bizge alardan alınġandur 

( ) bes bu dört ayda 

353.23 hiç žulm ķılmañız başka aylarda hem žulm ķıluv dürist bolmasa da bu aylarda bigrekde 

žulm ķılmañız 

353.24 yā ki bu aylarda śoġış ķıluv birlen žulm ķılmañız maǾnāsında ( ) özleriñizge 

(  

353.25 ) daħı siz müselmānlar müşriklerniñ barçasını öltüriñiz ( ) niteki ol 

müşrikler siz 

353.26 müselmānlarnıñ barçañıznı öltüreler idi ( ) daħı biliñiz ( ) düristlikde 

allahü teǾālā (  
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353.27 ) şirkden saķlanuvçılar birlen birgedür ( ) budur başķa 

tügildür 

353.28 bir aynıñ ĥürmetini ikinçi ayġa kiçiktürüv küfrde artduruvdur çünki bir aynıñ ĥürmetini 

ikinçi ayġa 

353.29 kiçiktürüv allahü teǾālā ĥarām ķılġan nerseni ĥelāl itüv bola ol küfr iski küfrlerine 

ķoşķaç küfr 

 

I / 354 

 

354.1 üzerine küfrni artduruv bola ( ) bir aynıñ ĥürmetini ikinçi ayġa 

kiçiktürüv sebebli 

354.2 kāfir bolġan ādemlerni ĥaķlıķdan azdurılmış bolur ( ) bu kiçiktürilgen aynı bir 

yılda ĥelāl ķılurlar 

354.3 ( ) daħı bir yılda ĥarām ķılurlar yaǾnį ĥarām aylarından kiçiktürilgen aynı bir 

yılda ĥelāl ay 

354.4 ķılurlar anıñ ornına ikinçi aynı ĥarām ay yaśarlar ve ikinçi yılda ĥarām aynı ĥarām 

köyinçe ķaldururlar 

354.5 ( ) allahü teǾālā ĥarām ķılġan nerseniñ (aylarnıñ) śanına muvāfıķ 

bolsunlar üçün yaǾnį 

354.6 ĥarām ayları dörtke ŧolsun üçün ( ) bes allahü teǾālā ĥarām ķılġan 

nerseni ĥelāl ķılurlar 

354.7 ĥarāmnı ĥelāl ķıluv küfr Ǿarab müşrikleri śoġışķa meyl itüvçen ħalķ bolġanlar bularnıñ 

śoġışķan ĥāllerinde 

354.8 ĥarām ayı kilse śoġışnı ŧaşlav aġır bolġan ol ay ornına ikinçi aynı ĥarām ayı yaśap 

muĥārebelerinde 

354.9 devām itkenler şulay itüp ĥarām aylarınıñ ĥürmetini bütünley bitürgenler 

( ) bu 

354.10 kāfirlerge yavız Ǿamelleri ziynetli ķılındı ( ) ve allahü teǾālā 

kāfir ķavmni ĥaķlıķġa 

354.11 köndürmes ( ) ey anday įmān kitürgen ādemler ( ) ni boldı sizge 

( ) 
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354.12 her ķaycan sizge eytilmiş bolsa ( ) allahü teǾālā yolında śoġış ķıluvġa 

çıġıñız diyü eytilse 

354.13 ( ) avır idiñiz ve köñilleriñiz rāżī bolmadı ( ) yir śarı meyl itdigiñiz 
ĥālde yaǾnį dünyāġa 
354.14 meyl itdiñiz ve dünyā arzularını sevdiñiz sefer aġırlıķlarnı yükleysiñiz kilmedi 

śaĥābelerniñ śoġışķa çıġarġa 

354.15 avır ivleri tebūk śoġışında bolġan çünki yimişniñ pişüp kile turġan hem ġāyet issilik 

vakti bolġan 

354.16 śoġışķa bir de ĥāzirlenmegen bolġanlar ( ) eyā siz dünyā tirükligine 

rāżī boldıñız mı 

354.17 ( ) aħiretden yaǾnį āħiret bedelinden ( ) bes āħiret 

cānında 

354.18 dünyā tirükliginiñ fāǿidelene turġan nerseni tügildür ( ) meger azdur ( ) 

eger siz 

354.19 śoġışķa çıķmasañız ( ) allahü teǾālā sizni rencitküçi Ǿaźāb birlen 

Ǿaźāb ķılur 

354.20 ( ) daħı sizni sizden başķa ķavm birlen almaşdurur 

( ) daħı 

354.21 allahü teǾālāge hiç nerse żarar itmessiz ( ) ve allahü teǾālā her bir 

nersege küçi 

354.22 yitküçidür ( ) eger siz muĥammed Ǿaleyhi's-selāmge śoġışda yardem 

ķılmasañız ( ) bes taĥķįķ 

354.23 allahü teǾālā yardem ķıldı ol muĥammed Ǿaleyhi's-selāmge ( ) şol vaķtde yardem ķıldı 

( ) 

354.24 kāfir bolġan ādemler ol muĥammed Ǿaleyhi's-selāmnı mekkeden çıġardılar ( ) 

ikiniñ ikinçisi bolġanı ĥālde 

354.25 ikinçisi ebū bekr el-śıddīķ radallahü teǾālā ġına ( ) şol vaķtde çıġardılar bu 

ikisi 
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354.26 (resūl allah birlen ebū bekr el-śıddīķ) tūr taġınıñ çuķurında idiler ( ) şol 

vaķtde ol 

354.27 ikinçi (muĥammed Ǿahm) yoldaşına (ebū bekr el-śıddīķġa) eytür boldı ( ) 

ĥasretlenme düristlikde 

354.28 allahü teǾālā bizniñ birlen birgedür müşrikler cebl-i tūrda taġ cıyılġaç ebū bekr el-śıddīķ 

resūl allahnı 

 

I / 355 

 

355.1 ayap ķorķa başladı şol vaķt resūl allah eytdi ey ebū bekr iki kişi ĥaķında ne žann ķılasañ 

355.2 üçünçileri allah bolġanda diyü bes allahü teǾālā müşriklerni közsizler ĥükminde taġda 

eylenüp 

355.3 yürüdiler resūl allahnı hem ebū bekrni köre almadılar baǾżılar çuķurnıñ tişgine kögerçin 

oya yaśadı 

355.4 ürmeküç üy ŧartdı didiler ( ) bes allahü teǾālā ebū bekr el-śıddīkġa 

öziniñ 

355.5 ķarārını (ŧınçlıķnı) indürdi yā ki resūl allahġa maǾnāsında ( ) daħı 

resūl allahnı allahü 

355.6 teǾālā siz körmey turġan Ǿaskerler ferişteler birlen ķuvvetledi çuķurda daħı śoġışlar da 

(  

355.7 ) daħı kāfir bolġan ādemlerniñ sözlerini töpen ķıldı ve asķta 

ķaldurdı ( ) 

355.8 daħı allahnıñ sözi ( ) ol allahnıñ sözi bülend ve üstündür ( ) ve 

allahü teǾālā 

355.9 her işinde ġālib ve ĥikmet iyesidür bütün müselmān üzerine śoġışnıñ farżlıġı ĥaķında 

allahü teǾālā źikr 

355.10 ķılınaçaķ ayetni indürdi ( ) śoġışķa çıġıñız şādlanup ciñgil bolġan 

ĥāliñizde 

355.11 hem śoġış meşaķķati üçün avırayġan ĥāliñizde de yaǾnį niçük bolsa da çıġıñız yā ki 

aŧlanġan 

355.12 ĥāliñizde ve cayav ĥāliñizde yā ki yaş ĥāliñizde ve ķart ĥāliñizde çıġıñız maǾnāsında yā 

ki faķįr 
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355.13 ĥāliñiz ve bay ĥāliñizde yā ki balalarıñıznıñ azlıġı üçün ciñgil bolġan ĥāliñizde ve 

balalarıñıznıñ 

355.14 köpligi üçün avır bolġan ĥāliñizde yā ki arķ ve simiz ĥāliñizde yā ki selāmet ve avruv 

ĥāliñizde 

355.15 çıġıñız maǾnāsında ĥāśıl her nindi ĥālde bolsa da śoġışķa çıķmay ķalmañız maǾnāsında 

(  

355.16 ) daħı allah yolında śoġış ķılıñız yaǾnį dįniñiz üçün māllarıñız ve 

cānlarıñız birlen 

355.17 ( ) allah yolında māllarıñız ve cānlarıñız birlen sizniñ śoġış ķıluvıñız 

öziñiz üçün izgüdür 

355.18 ( ) eger siz munıñ izgü ikenni bilseñiz (likin bilüvçiler barmay iken) 

( ) 

355.19 eger münāfıķlarnıñ ündelengen nerseleri bolsa idi ( ) yaķın ve aluvı anśat 

bolġan dünyā fāǿidesi 

355.20 ( ) daħı orŧaça ve ciñgil sefer bolsa idi ( ) elbette münāfıķlar siñe 

iyerürler idi 

355.21 ( ) likin münāfıķlar üzerine meşaķķatli sefer yıraķ boldı 

( ) 

355.22 daħı śoġışķa barmay ķaluvçı münāfıķlar allah birlen yemįn iterler 

( ) eger śoġışķa 

355.23 çıġarġa küçimiz yitse idi sizniñ birlen birge çıķġan bolur idik ( ) yalġan 

yemįn 

355.24 itüvleri sebebli münāfıķlar özlerini helāk iterler ( ) daħı allahü teǾālā biledür 

( ) 

355.25 düristlikde münāfıķlar küçimiz yitse sizniñ birlen birge śoġışurġa çıġar idük digen 

sözlerinde yalġançılardur 

355.26 resūl ekrem bir türli cemāǾatke śoġışķa çıķmay ķalurġa ictihādį birlen iźn birgen idi şol 

ħuśūśda 
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355.27 allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey muĥammed allah sinden 

iźn birüvde ĥaŧāǿ 

355.28 ķıluvıñdan Ǿavf itdi ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām ni üçün śoġışķa 

çıķmay ķalurġa münāfıķlarġa 

355.29 iźn birdiñ ( ) siñe žāhir bolġanġa ķadar ( ) śoġışķa 

çıķmavda Ǿüzeyr 

 

I / 356 

 

356.1 körsetüvlerinde rast bolġan ādemler ( ) daħı śoġışķa çıķmavda Ǿöźr 

körsetüvlerinde yalġançı 

356.2 bolġan ādemlerni bilgeniñe ķadar resūl ekrem iki işni allahü teǾālādan iźnsiz ķıldı 

ikisinde de 

356.3 şelte ķıldı birisi eŝįrlerden fedā aluv birisi münāfıķlarġa śoġışķa çıķmasķa iźn birüv 

digen ( ) 

356.4 ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām sinden iźn śoramas ( ) 

allahü teǾālāge hem āħiret künine 

356.5 įmān kitürgen ādemler ( ) mālları ve cānları birlen śoġış 

ķıluvlarında 

356.6 yaǾnį müǿminlerniñ Ǿādetinden tügil śoġış ķıluvda iźn śorav çünki śāf müǿminler śoġış 

ħaberini 

356.7 işitkeçde śoġış ķılurġa aşuġurlar iźn śorap turmaslar ( ) ve allahü 

teǾālā özine 

356.8 ħilāflıķ ķıluvdan ķorķuvçılarnı bilür ( ) budur başķa tügildür sinden 

śoġışdan ķalurġa 

356.9 iźn śorar ( ) şunday ādemler ( ) ol ādemler allahġa hem 

āħiret 

356.10 künine įmān kitürmesler ( ) daħı ol ādemlerniñ köñilleri imānda şik ķıldı 

356.11 ( ) bes ol allahġa hem āħiret künine įmān kitürmegen ādemler 

özleriniñ 
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356.12 şiklerinde ĥayrān bolurlar ( ) ve eger ol münāfıķlar siniñ birlen birge 

śoġışķa 

356.13 çıġuvnı tilseler idi ( ) śoġış üçün kirek nerselerni (ķurallar ve azıķlar) 

356.14 ĥāżirlerler idi ( ) likin allahü teǾālā ol münāfıķlarnıñ sizniñ birlen 

birge śoġışķa 

356.15 çıġuvlarını yaraŧmadı ( ) bes allahü teǾālā ol münāfıķlarnı śoġışķa çıġuvdan ŧıydı 

ve ĥabs itdi 

356.16 ( ) daħı münāfıķlarġa śoġışdan olŧurup ķaluvçılar birlen birge 

olŧurup ķalıñız 

356.17 dip eytildi bu söz kināye bola allahü teǾālānıñ münāfıķlarnıñ köñillerine śoġışķa çıķmav 

fikrini śaluvından 

356.18 yā ki şeyŧān vesvese yolı birlen eytdi maǾnāsında ( ) eger de münāfıķlar 

sizniñ içiñizde birge 

356.19 śoġışķa çıķġan bolsalar idi ( ) sizge artdurmaslar idi meger bozuķlıķnı 

artdururlar 

356.20 idi ( ) daħı arañızda söz sürtüvge aşuġurlar idi ( ) sizniñ 

üçün 

356.21 fitne istegenleri ĥālde ( ) daħı siz müselmānlar arasında hem ol 

münāfıķlarnıñ sözlerini 

356.22 ķabūl itüp işitüvçiler bolur idi yaǾnį żāǾįf ala Ǿitiķādlarıñız ol münāfıķlarnıñ sözlerine 

ışanurlar 

356.23 idi ( ) ve allahü teǾālā žulm ķıluvçılarnı bilgüçidür ( ) 

žaǾįf münāfıķlar 

356.24 siniñ işiñni bozuvda ve śaĥābeleriñni taratuvda fitne istediler ( ) mundan (tebūk 

śoġışından) ilkde 

356.25 yaǾnį uħud śoġışı küninde de ( ) hem siniñ üçün bolġan işlerni 

eylendürdiler yaǾnį siniñ 

356.26 işiñni bozuvda mekrler ķıldılar ( ) ĥaķlıķ yardem kilgenge ķadar 

( ) daħı allahnıñ 
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356.27 emri dįni ġālib bolġanġa ķadar ( ) ĥālbūkim ol münāfıķlar allahnıñ dįniniñ 

ġālib (üstün) boluvını 

356.28 mekrūh körüvçilerdür ( ) daħı münāfıķlardan ķayusı eytür miñe 

śoġışdan ķaluvġa iźn 

356.29 bir ( ) daħı mini fitnege tüşürme diyü ( ) āgāh olıñız 

münāfıķlar śoġışdan ķaluv 

 

I / 357 

 

357.1 fitnesine tüşdiler ( ) daħı düristlikde cehennem ( ) kāfirlerni 

çulġap aluvçıdur (  

357.2 ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām eger sine baǾżı śoġışlarıñda izgülik 

(üstünlik ve ġanįmet) irişse ( ) 

357.3 ol izgülik ġāyet ĥasedleri üçün münāfıķlarnı ķayġurtur yaǾnį ķayġuġa tüşürür 

( ) 

357.4 ve eger siñe baǾżı śoġışlarıñızda ķayġu irişse yaǾnį maġlūb bolsañ yā ki bir yirge 

cerāĥat irişse niteki 

357.5 uĥud śoġışında resūl allahnıñ tişi śındı ( ) münāfıķlar eytürler 

( ) taĥķįķ 

357.6 bu ķayġudan burun işimizni tutduķ yaǾnį yaħşı eli śoġışķa barmay ķalduķ dip eytürler 

( ) 

357.7 daħı bu sözni söyleşken orunlarından öz dostlarına dönerler kiterler ( ) 

ĥālbūkim 

357.8 ol münāfıķlar şādlanġuçılardur ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

münāfıķlarġa bizge irişmes 

357.9 ( ) meger irişür allahü teǾālā bizge levhü'l-maĥfūžda yazġan nerse gine 

( ) ol 

357.10 allahü teǾālā bizniñ ħocamızdur ( ) daħı allahü teǾālā üzerine ( ) 

müǿminler işlerin 
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357.11 tapşırsunlar ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām eyt sin münāfıķlarġa siz 

bizge kütmeysiz (  

357.12 ) meger iki körkem işniñ birisini kütersiz yaǾni yardem birilüv birlen şehįd 

boluvdan birisini yaǾnį bizde 

357.13 śoġışda allahü teǾālā yardem birse ġālib bolamız eger maġlūb bolsaķ şehįd bolamız 

bular her ikisi izgü 

357.14 iş ( ) ve biz sizge kütemiz ( ) allahnıñ sizge 

irişdürüvini (  

357.15 ) öz ħużūrından bolġan Ǿaźābnı ( ) yeise bizniñ ķollarımız birlen Ǿaźāb 

irişdürüvini 

357.16 ( ) bes sizde kütiñiz bizniñ śoñġı ĥālimizni ( ) düristlikde biz 

de sizniñ 

357.17 birlen birge kütüvçilermiz sizniñ śoñġı ĥaliñizni diyü ( ) eyt sin ey 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

357.18 münāfıķlarġa allahnıñ ŧāǾatinde māllarıñıznı kirek iħtiyār birlen ve kirek küçlenüp śarf 

iŧiñiz ( ) 

357.19 sizden bu śarf itüviniz ķabūl ķılınmas bu āyet ķays oġlı cedniñ sözine cevāb bolup indi 

357.20 ķays oġlı ced resūl allahdan śoġışdan ķalurġa iźn śoradı min sizge māl birlen yardem 

itermün didi 

357.21 ( ) düristlikde münāfıķlar ( ) yavız ķavm boldıñız yaǾnį allahnıñ 

ŧāǾatindan çıġuvçı 

357.22 ķavm boldıñız ( ) daħı hiç nerse ŧıymadı münāfıķlarnı ( ) 

münāfıklardan 

357.23 śarf ķılġan nerseleriniñ maķbūl boluvından ( ) meger ŧıydı maķbūl boluvdan 

( ) 

357.24 düristlikde ol münāfıķlar allahġa hem allahnıñ resūline kāfir boldılar yaǾnį 

münāfıķlarnıñ allah ŧāǾatinde śarf 
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357.25 ķılġan māllarınıñ maķbūl boluvından ŧıyġan hiç nerse yoķ meger küfrleri 

( ) daħı münāfıķlar 

357.26 namāzġa kilmesler ( ) meger kildiler ise ( ) ĥālbūkim ol münāfıķlar 

yalķavlardur ( ) 

357.27 daħı münāfıķlar allah yolına māllarını śarf ķılmaslar ( ) meger śarf ķılsalar 

( ) ol 

357.28 münāfıķlar śarf ķıluvların mekrūh körüvçilerdür yaǾnį śarf ķıluvlarında 

küçlenüvçilerdür çünki 

357.29 münāfıķlar namāz oķumaġan ve māl śarf ķılmaġan üçün Ǿaźāb bolur diyü allahdan 

ķorķmaylar hem bu işlerine 

 

I / 358 

 

358.1 ŝevābda ümįd itmeyler ( ) bes ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām sini 

Ǿaceblendürmesün ( ) 

358.2 münāfıķlarnıñ mālları ve balaları ( ) budur başķa tügildür tiler allahü teǾālā 

( ) 

358.3 mālları ve balaları birlen münāfıķlarnı Ǿaźāb ķıluvnı ( ) dünyā 

tirükliginde (  

358.4 ) daħı kāfirlerniñ münāfıķlarnıñ cānlarınıñ çıġuvnı tiler ( ) ĥalbūkim ol 

358.5 münāfıķlar kāfirlerdür yaǾnį küfr ĥāllerinde cānlarınıñ çıġuvnı tiler ( ) daħı 

münāfıķlar 

358.6 allah birlen yemįn iterler ( ) düristlikde özleri elbette sizdendür müselmānlar 

cümlesindendür 

358.7 diyü ( ) ĥālbūkim ol münāfıķlar sizden müselmānlardan tügillerdür 

( ) 

358.8 likin ol münāfıķlar sizden ķorķa turġan ķavmlerdür yaǾnį sizden ķorķup ķına biz 

müselmān dip yürüyler 
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358.9 ( ) eger münāfıķlar śıyınaçaķ orun tapsalar ( ) yeise taġda 

kirürge 

358.10 çuķurlar tapsalar ( ) yeise başķa kire turġan orun tapsalar ( ) ol orun 

ŧarafına 

358.11 yönelürler idi ( ) ĥālbūkim ol münāfıķlar aşġuçılardur 

( ) 

358.12 daħı münāfıķlardan baǾżısı ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām sini śadaķalarnı bölüvde 

Ǿaybler ( ) bes eger 

358.13 ol śadaķalardan özlerine birilse ( ) rāżī bolurlar ( ) ve eger ol 

śadaķalardan 

358.14 özlerine birilmese ( ) şol vaķtde ol münāfıķlar siñe açuvlanurlar 

münāfıķlardan ebū’l-cevāž 

358.15 ismli münāfıķ müselmānlarġa eytdi muna ķarañız yoldaşıñız muĥammed Ǿaleyhi's-

selāmnı śadaķalarnı kütüvçilerge üleşe de 

358.16 özi min Ǿādilmün dip daǾvā ķıla didi şol münāfıķ ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılġan 

āyetin indürdi 

358.17 ( ) ve eger ol münāfıķlar rāżī bolsalar idi ( ) allahü 

teǾālā hem allahnıñ 

358.18 resūli śadaķalardanve ġanįmetlerden birgen nerselerine ( ) daħı allahü 

teǾālā bizge her 

358.19 işimizde yitküçi dip eytseler idi ( ) allahü teǾālā bizge öziniñ fażlından 

birür 

358.20 yaǾnį śadaķa ve ġanįmetlerden ( ) daħı allahnıñ resūli birür ( ) 

düristlikde biz 

358.21 allahġa raġbet idüvçimiz dip yaǾnį bu ŧarįķ rāżī bolup eytseler idi münāfıķlar üçün izgü 

bolur 

358.22 idi allahü teǾālā zekevet maśraflarını beyān itüp źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) budur başķa 
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358.23 tügil farż bolġan śadaķalar ( ) faķįrlergedür yaǾnį bir az ġına mālı bolġan 

ādemlergedür ( ) 

358.24 daħı miskįnlergedür yaǾnį hiç nerseni bolmaġan ādemlergedür ( ) daħı 

śadaķalar üzerine 

358.25 yaǾnį aluv üzerine Ǿamel itüvçiler üzerinedür yaǾnį pādişāh ŧarafından śadaķalar cıyar 

üçün taǾyįn ķılınġan 

358.26 ādemler üzerinedür bu ādemlerge pādişāh ħidmetleri ķadarınça özlerine ve balalarına ve 

ħatunlarına yiterlik ķadar 

358.27 birür ( ) daħı köñilleri ülfetlendürilmiş ādemlergedür yaǾnį įmān kitürüp 

de köñillerinde żaǾįflik 

358.28 bolġan ādemlerge birilür köñilleri ülfetlensün üçüy2 yā ki įmān kitürsünler üçün birilgen 

ādemlerdür 

358.29 uyeyne oġlı ĥısn ĥābis oġlı mirdās oġlı Ǿabbās kibiler mundan śoñ bu ādemlerge birüv 

 

I / 359 

 

359.1 islām ķuvvet tapdıġı sebebli sāķit bolġan ( ) daħı ķullıķdan moyınlarnı 

çişüvgedür yaǾnį 

359.2 ķullarına ħocaları ŧarafından filān ķadar aķçe tapsañ āzād bolursun dip yazuv birilgen 

ķullarġa 

359.3 birilür ( ) boruçlı ādemlergedür ( ) daħı allahü teǾālānıñ rıźālıġı 

tapılġan 

359.4 yolġa śarf idilür mekteb medrese mescid hem bularnıñ ħādimleri kibi ħāśıl her bir izgü 

yolġa ve milletniñ 

359.5 alġa baruvına sebeb bolġan yollarġa śarf idilür imām ebū yūsuf ĥażretleri islām 

Ǿaskerlerinden ayrılup 

359.6 ķalġan kişini hem imām muĥammed ĥażretleri ĥācįlerden ayrılup ķalġan kişini irāde 

ķılsa da elbette bularġa ġına 

359.7 ħāś tügil dürist bular da bu āyet taĥtına kireler allanıñ rıźālıġnı istev yolında bolduķları 

üçün 

359.8 bu naśnıñ lafžı şiksiz Ǿāmm Ǿibret lafžnıñ Ǿumūmına yine de Ǿāmmnı ħaber ve aĥd 

birlen de ķıyās birlen de ibtidāǿ 

                                                 
2 “üçün” olmalı. 
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359.9 taħśįś dürist tügil ammā min kolı ile niçük taħśįś dürist bolsun bu orunda köp söz 

yazarġa 

359.10 mümkin bolsa da ekābir-i Ǿulemāġa ķalduruldı alar beyān iterler diyü meǿmūldür 

( ) daħı yol 

359.11 oġlınadur yaǾnį misāfirgedür yanında aķçesi bolmasa gerçi bay bolsa da likin bu 

zamānda tiz vaķtde 

359.12 her yirden aķçe alurġa mümkin ĥāżir bularġa birüv niçükdür ( ) bu 

ādemlerge zekevet farż ķılındı 

359.13 allahdan farż ķılınmaķ birlen ( ) ve allahü teǾālā zekevet śarf ķılına turġan 

orunlarnı 

359.14 bilgüçidür hem zekevetni bu maśraflarġa śarf ķılurġa ķoşuvunda ĥikmet iyesidür 

( ) daħı 

359.15 münāfıķlardan şunday ādemler bardur ( ) Ǿayblev hem sözini yürütüv birlen 

peyġamberni (muĥammed Ǿaleyhi's- 

359.16 selāmnı) rencitürler ( ) daħı eytürler ol peyġamber her eytilgen nerseni işite 

turġan ve ķabūl 

359.17 ite turġan ķulaķdur dip (bu sözde mübalaġa bar) ( ) eyt sin ey muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām münāfıķlarġa 

359.18 ol peyġamber sizniñ üçün izgü bolġan nerseni işitüvçi ķulaķdur dürist işitken nerseni 

taśdįķ ķılur 

359.19 likin ĥayr bolsa ( ) ol peyġamber allahnı taśdįķ ķılur yaǾnį allahü teǾālānıñ 

sözini işitür ve taśdįķ 

359.20 ķılur ( ) daħı müǿminlerni eytken sözlerinde taśdįķ ķılur 

( ) daħı 

359.21 siz münāfıķlardan çın įmān kitürgen ādemlerge raĥmetdür ammā münāfıķlarġa raĥmet 

tügildür ( ) daħı şunday 

359.22 ādemler ( ) allahnıñ resūlini rencitürler ( ) allahnıñ resūlini 

rencitküçiler üçün 

359.23 rencitküçi Ǿaźāb bardur ( ) ol münāfıķlar sizge allah birlen yemįn iterler 

( ) 



 874

359.24 siz müǿminlerni rāżī ķıluvları üçün ( ) ĥālbūkim allahü teǾālā hem 

allahnıñ resūli tiyüşlirek 

359.25 idi ( ) münāfıķlarnıñ resūl allahnı rāżī ķıluvlarına allahnı rāżī kıluv birlen resūl 

allahnı rāżī ķıluv 

359.26 arasında telāzüm bolġanlıķı üçün yā ki kelām resūl allahnı rencitüv ĥaķında bolġanlıķı 

üçün allahü teǾālā żamįrni 

359.27 resūl allahġa ġına ķayta turġan itüp bir gine ķıldı ( ) eger münāfıķlar ĥaķķ 

įmān 

359.28 kitürüvçi bolsalar niteki özleri biz müǿmin diyü gümān ķıldılar ( ) eyā 

münāfıķlar bilmediler mi 

359.29 ( ) düristlikde şāǿn ( ) kimdür allahġa hem resūl allahġa ħilāflıķ 

ķılsa (  

 

I / 360 

 

360.1 ) bes düristlikde ol kişiye cehennem oŧı bolur ( ) cehennem oŧında meñgü 

ķalġanı 

360.2 ĥālde ( ) bu  cehennemde meñgü ķaluv uluġ rüsvālıķdur ( ) 

münāfıķlar ķorķar 

360.3 ( ) müǿminler üzerine sūre indürülmiş boluvdan ( ) ol sūre 

360.4 müǿminlerge, ħaber birür münāfıklarnıñ köñillerinde bolġan nesre birlen ( ) ey 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām eyt 

360.5 sin münāfıķlarġa ħorlañız ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) sizniñ 

çıġaruvdan 

360.6 ķorķa turġan nerseñizni çiġaruvçıdur yaǾnį nifāķıñıznı ( ) ve eger sin ey 

(muĥammed Ǿaleyhi's-selām) 

360.7 münāfıķlardan śorasañ öziñni hem ķurānnı ħorlavlarından ( ) elbette ol münafıķlar 

eytürler (     

360.8 ) budur başķa tügildür biz sözge çomamız ve oynaymız diyü yaǾni biz 

oynapķına eytdük 
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360.9 diyü bu  āyetniñ nuzūline sebeb şol müñfıķlar tebūk śoġışında resūl allah yanından 

aŧlanġan ĥāllerinde ötüp 

360.10 baralar idi resūl allahġa ķarap eytdiler ķarañız bu  irge şāmnıñ sarāylarnı ve keripiçlerini 

açmaķçı 

360.11 (almaķçı) bola bu  iş añar yıraġrak eli dip allahü teǾālā münāfıķlarnıñ bu ŧarįķa 

söyleşüvlerinden resūl allahġa 

360.12 ħaber birdi resūl allah münāfıķlarnı çaķırup eytdi siz mi şulay söyleşesiz diyü 

münāfıķlar yoķ ve allah 

360.13 biz siniñ ĥaķıñda hem śahābeleriñ ĥaķında söyleşmedük öz aramızdaġı ġına söz sefer 

ķısķa bolsun üçün 

360.14 oyun sözler gine söylep baradur idük didiler ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyh's-selām 

münāfıķlarġa 

360.15 ( ) eyā allahnı hem allahnıñ āyetlerini hem resūlini ( ) ħorlar 

360.16 boldıñız mı ( ) ħorlavıñızdan Ǿöźr istep mataşmañız çünki yalġan idüki 

maǾlūmdur 

360.17 ( ) taĥķįķ įmānıñız śoñında kāfir boldıñız yaǾnį resūl allahnı 

ħorlavıñız sebebli 

360.18 įmān ižhār kılduķıñız śoñında kāfir boldıñız bu  āyet şerį Ǿatni ħorlavnıñ küfr boluvına 

delālet ķıladur 

360.19 ( ) eger sizden bir cemāǾatden tevbeleri ve iħlaśları sebebli 

Ǿafv ķılsaķ 

360.20 ( ) sizden bir cemāǾatni Ǿaźāb ķılurmız ( ) bunıñ sebebli Ǿaźāb 

ķılurmız düristlikde 

360.21 ol cemāǾat ( ) nifāķlarında devām itüvçi boldılar ( ) 

münafıķ 

360.22 irler ve münāfıķe ħatunlar ( ) ol münāfıķ irler birlen münafıķe 

ħatunlardan 

360.23 baǾżısı baǾżısındandur yaǾnį münāfıķda hem įmāndan yıraķ boluvda baǾżısı baǾżısına 

oħşaġuçıdur (                     

360.24 ) münāfıklar baǾżısı baǾżısına günāh ve küfr birlen buyururlar 

( ) baǾżısı baǾżısını 

360.25 izgü işden ve įmāndan ŧıyarlar ( ) daħı izgülikden ķollarunı türürler 

yaǾnį śaranlıķ 
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360.26 ķılurlar ( ) münāfıķlar iŧāǾat ķılmavları sebebli allahnı unutdılar ( ) bes 

allah da alarnı 

360.27 fażlından unutdı ( ) düristlikde münāfıķlar ( ) alardur allahnıñ 

ŧaǾatinden çıġuvçılar 

360.28 ( ) allahü teǾālā ir münāfıķlarġa vaǾde ķıldı ( ) daħı ħatun 

münāfıķlarġa vaǾde ķıldı 

360.29 ( ) daħı başķa kāfirlerge vaǾde ķıldı ( ) cehennem oŧnı ( ) 

cehennem oŧında meñgü 

 

I / 361 

 

361.1 ķalġanları ĥālde ( ) Ǿaźāb yüzinden cehennem yiter alarġa ( ) đaħi 

allahü teǾālā münāfıķlarnı 

361.2 irlerini ve hatunlarını hem başķa ķāfirlerni raĥmetînden yıraķ ķıldı ( ) 

daħı münāfıķlarġa 

361.3 irlerine ve hatunlarına hem başķa kāfirlerge hemįşe bolġuçı Ǿaźāb bardur 

( ) ey münāfıkar 

361.4 siz aldıñızdan bolġan ādemler kibisiz ( ) sizden burun bolġan 

ādemler (kāfirler) 

361.5 ķuvvet yüzinden sizden ķaŧıraķ boldılar yaǾnį sizden de ķuvvetlirek idiler 

( ) daħı 

361.6 māllar ve balalar yüzinden sizden käbrek boldılar ( ) bes alar özleriniñ 

dünyādan 

361.7 bolġan ülüşleri birlen fāǿidelendiler ( ) bes ey münāfıķlar sizde 

dünyādan bolgān 

361.8 ülüşlerñiz birlen fāǿidelendiñiz ( ) nitekim sizden burun bolġan 

ādemler (kāfirler) 

361.9 fāǿidelengenler idi ( ) özleriniñ dünyādan bolġan üşüşleri birlen yaǾni öziñizden 

burun bolġan 

361.10 kāfirler fāǿidelendigi kibi siz münāfıķlar da fāǿidelendiñiz ( ) daħı siz münāfıķlar da 

bāŧılga çomdıñız 
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361.11 ) şunday ādemler kibi alar da bāŧılġa çomġanlar idi ( ) bu  ķabāĥat śıfatda 

bolġan ādemler 

361.12 ( ) bu  ādemlerden dünyāda ve āħiretde Ǿamelleri bāŧıl 

boldı ( ) 

361.13 daħı bu  ķabāĥat śıfatda bolġan ādemler ( ) alardur özlerine żarar itüvçiler 

( ) 

361.14 eyā bu  münāfıķlarġa ve kāfirlerge kilmey mi ( ) özlerinden burun 

bolġan ādemleriniñ 

361.15 ħaberleri ( ) nūĥ Ǿaleyhi's-selāmnıñ ķavminiñ ħaberleri ŧūfān śuvı birlen helāk 

boldılar 

361.16 (ķılındılar) günāhları sebebli ( ) daħı Ǿād ķavminiñ hem ŝemūd ķavminiñ 

ħaberi kilmedi mi niçük 

361.17 Ǿād ķavmi cil birlen helāk ķılındılar ŝemūd ķavmi zelzele (yir silkinüv) birlen helāk 

ķılındılar ( ) 

361.18 daħı ibrāhįm Ǿaleyhi's-selāmnıñ ķavminiñ ħaberi kilmedi mi niçük nemrūd özi çıban 

birlen ķavmi niǾmetni alınuv birlen 

361.19 helāk ķılındı ( ) daħı medyen ehliniñ yaǾnį şuǾayyib Ǿaleyhi's-selāmnıñ 

ķavminiñ ħaberi kilmedi mi 

361.20 niçük oŧ birlen helāk ķılındılar ( ) daħı yüz töpen ķayusınıñ ķablanġan lūŧ 

Ǿaleyhi's-selāmnıñ ķaryeleriniñ 

361.21 ehlleriniñ ħaberi kilmedi mi elbette bularnıñ her ķayusınıñ ħaberi kildi şulay bolġaç ni 

üçün münāfıķlar 

361.22 ve başka kāfirler bularnı iǾtibār ķılup ķaramaylar ( ) bu  źikr 

ķılınġan ķavmlerge peyġamberleri 

361.23 muǾcizeler birlen kildiler ( ) bes bu  zikr ķılınġan peyġamberlerini 

yalġanġa tutķan ķavmlerge 

361.24 allahü teǾālā žulm ķılur bolmadı ( ) likin bu  źikr ķılınġan 

ķavmler peyġamberlerini 

361.25 yalġanġa tutuvları sebebli žulm ķıluvçı boldılar ( ) daħı müǿmin irler 

361.26 ve müǿmine ħatunlar ( ) müǿmin irlerniñ müǿmine ħatunlarnıñ baǾżısı 

baǾżısınıñ yardemçileri 
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361.27 ve dostlarıdur ( ) müǿminlerniñ baǾżısı baǾżısına izgü iş birlen 

buyururlar (  

361.28 ) daħı bażısı baǾżısını yavız işden ŧıyarlar ( ) daħı namāz 

oķurlar müǿminler 

361.29 ( ) daħı zekevet birürler müǿminler ( ) daħı 

müǿminler allahġa hem allahnıñ 

 

I / 362 

 

362.1 resūline iŧǾat ķılurlar ( ) bu  yaħşı śıfatda bolġan müǿminler ( ) şiksiz 

rahmet ķılur 

362.2 allahü teǾālā bu  müǿminlerge ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) 

her işinde ġālibdür hem ĥikmet iyesidür 

362.3 ( ) allahü teǾālā müǿmin irlerge ve müǿmine ħatunlarġa vaǾde ķıldı 

( ) ucmāħlar 

362.4 birlen ( ) ol ucmaħlarnıñ astlarından yılġalar (śular) aġar 

( ) ol 

362.5 ucmaħlarda meñgü ķalġanları ĥālde ( ) daħı ĥoş bolġan turaçaķ orunlar 

birlen vaǾde 

362.6 ķıldı ( ) Ǿadn ucmaħlarında ( ) daħı allahdan bolġan 

rıżālıķ bularnıñ 

362.7 küllisinden uluġdur ( ) bu  allahnıñ rıżālıġı ( ) ol allahnıñ rıżālıġı uluġ 

saǾādetke irişüvdür 

362.8 ( ) ey anday peyġamber ( ) kāfirler hem münāfıķlar 

birlen śoġış ķıl 

362.9 ( ) daħı kāfirler hem münāfıķlar üzerine ķaŧılıķ ķıl ( ) ol 

kāfirlerniñ ve münāfıķlarnıñ 

362.10 baraçak ornı cehennemdür ( ) ve ni yavız evrileçek orundur ol cehennem 

( ) münāfıķlar 

                                                 
 Cennette bir makam adı (En yüksek makamlarda). 
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362.11 eytmediler "eytmedük" dip allah birlen yemįn iterler resūl ekrem śallallahü Ǿaleyh ve 

sellem tebūk śoġışında iki 

362.12 ay turdı şol vaķtde śoġışdan kalġan münāfıķlarnı Ǿayblap ķurān inedür idi süveyd oġlı 

celās 

362.13 eytdi eger de muĥammed Ǿaleyhi's-selāmnıñ bizniñ ķardeşlerimiz münāfıķlar ĥaķında 

eytken sözi ĥaķķ bolsa biz işekden de 

362.14 yavız bolamız diyü celāsnıñ bu  sözi resūl allahġa irişdi resūl allah celās çaķurup śoradı 

celās 

362.15 eytmedim dip yemįn itdi şol celās ĥaķında bu  āyet indi śoñra celās ĥaķįķį tevbe itdi 

(  

362.16 ) ve taĥkįķ münāfıķlar küfr sözni eytdiler ( ) daħı 

münāfıķlar 

362.17 islāmnı ižhārları śoñında kāfir boldılar ( ) daħı irişmegen nerselerini 

yaǾnį 

362.18 resūl allahnı öltürüvni ķaśd ķıldılar münāfıķlardan on biş kişi tebūk śoġışından 

ķaytķanda resūl allahnı 

362.19 tevesinden kiç birlen çuķurġa yıġup tüşürüp helāk iterge ittifāķ ķıldılar yāser oġlı 

Ǿammar resūl allahnıñ 

362.20 tevesiniñ tizgininden tutdı ĥaźįfe teveni artdan ķavlap baradur idi münāfıķlar resūl 

allahnı 

362.21 çuķurġa tüşürüvni ķaśd ķılġaç ĥaźįfe teveniñ ayaġı töpen kitkenni hem ķılıç tavışnı 

işitdi de ey 

362.22 allahnıñ düşmānları allahdan ķorķıñız diyü ķıçķırdı şundan śoñ münafıķlar ķaçdılar 

( ) daħı 

362.23 münāfıķlar inkār itmediler ( ) meger allahü teǾālāniñ 

hem resūl allahnıñ 

362.24 münāfıķlarnı fażlından muñsız ķıluvını inkār itdiler çünki resūl allah medįnege 

kilmesden burun 

362.25 medįne ehliniñ köpisi açlıķda ve ŧar maǾişetde boldılar resūl allah medįnege kilgeç 

ganįmetler 

                                                 
 Hicaz’ın kuzey tarafında Medine-i Münevver’den Şam’a giden yolun ortasında bir yerdir ve Peygamber Efendimizin son 
gözdesinin yeri olmakla meşhurdur. 
 Süveyd oğlı. 
 Tebük savaşında Hz. Muhammed’e nankörlük eden münāfıklardan biri. 
 En tanınmış sahabelerden biri. Şii Müslümanlara göre Ali Bin Ebu Talib’i destekleyen 4 sadık sahabeden biri. 
 Allahın birliğine iman eden hanım. 
 Tepe taklak gitmek. 
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362.26 sebebli bayıdılar hem celāsnıñ mollası öltürildi resūl allah celāske on iki miñ dirhem 

diyet alup 

362.27 birdi ( ) bes eger münāfıķlar tevbe itseler münāfıķlar üçün izgü 

bolur 

362.28 idi ( ) ve eger münāfıķlar nifāķlarında devām itüv sebebli tevbeden yüz 

döndürseler (    

362.29 ) allahü teǾālā münāfıķlarnı Ǿaźāb ķılur ( ) rencitküçi Ǿaźāb birlen 

( ) 

 

I / 363 

 

363.1 dünyāda hem āħiretde ( ) daħı münāfıķlar üçün yirde yoķdur 

( ) allahnıñ 

363.2 Ǿaźābından menǾ ķıla turġan yaķın ādem hem yardemçi ādem yoķdur 

( ) daħı münāfıķlardan 

363.3 bardur şunday ādemler allahġa Ǿahd ķıldılar ( ) eger allahü teǾālā 

bizge öziniñ fażlından 

363.4 birse idi ( ) elbette śadaķa birür idük hem izgülerden bolur 

idük diyü 

363.5 bu  āyet ĥāŧib oġlı ŝaǾlebe ĥaķında indi bir vaķde ĥāŧib oġlı ŝaǾlebe resūl allahġa kildi 

ve eytdi allahġa 

363.6 duǾā ķıl miñe māl birsün diyü resūl allah eytdi ey ŝaǾlebe şükrini ötegen az mālıñ 

şükrini öterge 

363.7 küçiñ yitmegen köp māldan izgürek diyü ŝaǾlebe eytdi sini ĥaķlıķ birlen peygāmber itüp 

yibergen allah 

363.8 birlen yemįn itüp eytemün eger de allahü teǾālā māl birse her bir şol māldan ĥaķķ 

iyesine ĥaķnı birür idim 

363.9 diyü şundan śoñ resūl allah duǾā ķıldı ŝaǾlebe bir ķoy aldı ķurd uruçgen kibi ķoylar 

urçedi  ĥattā medįnege 

363.10 śıymadı medįneden bir çuķurda tura başladı cemāǾat namāzına ĥattā cumǾaġada kilmey 

başladı resūl allah 

                                                 
 Tebük savaşına katılan münāfıklardan birisi olarak söyleniyor. 
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363.11 bir vaķtında bizniñ ŝaǾlebe ķayda diyü śoradı śaĥābeler eytdiler ŝaǾlebe bayıdı indi mālı 

bik köpeydi ĥattā 

363.12 medįnege śıymaġaç çuķurġa çıķķan idi anda hem mālı śıymay başladı didiler resūl allah 

ŝaǾlebe helāk 

363.13 bolġan iken didi hem resūl allah ŝaǾlebege śadaķa aluvçılarnı iki ādem zikvet alur üçün 

yiberdi ŝaǾlebe bu larġa 

363.14 karşı boldı başķa ādemler her ķayusı zekevetlerin birdiler ŝaǾlebeden zekat śoradılar 

hem zekevetniñ farż boluvı 

363.15 ĥaķında ingen āyetni oķudılar ŝaǾlebe eytdi bu  śoraġan nerseñiz tügil meger kāfirlerden 

alına turġan cizyeniñ 

363.16 ķardeşi đede bar ķaytuñız fikrlep ķarayım didi şundan śoñ źikr ķılınġan āyet indi ŝaǾlebe 

śadaķasını 

363.17 alup resūl allahġa kildi resūl allah eytdi allahü teǾālā siniñ śadaķañnı alurġa ķoşmadı 

diyü ŝaǾlebe 

363.18 ĥasretlendi başına ŧofraķ saçdı resūl allah eytdi ey ŝaǾlebe min siñe eytdim ŧınlamadıñ 

didi resūl 

363.19 ekrem dünyādan ötkenniñ śoñında ħażret-i ebū bekrge śadaķasını iletdi ol hem ķabul 

itmedi śoñra 

363.20 ĥażret-i Ǿömerge iletdi ol hem ķabūl itmedi ĥażret-i Ǿoŝmān zamanında helāk boldı 

(  

363.21 bes allahü teǾālā münāfıķlarġa öziniñ fażlından birgen zamānda ( ) allahnıñ birgen 

fażlı (mālı) birlen 

363.22 śaranlıķ ķıldılar ( ) daħı allahnıñ ŧāǾatinden yüz döndürdiler ( ) 

ĥālbūkim alar 

363.23 yüz döndürüvçilerdür yaǾnį yüz döndürüv alarnıñ Ǿādetindendür ( ) 

bes allahü teǾālā 

363.24 ol münāfıķlarnıñ köñillerinde münāfıķlıķnı śoñlavdan yaǾnį alarnıñ śoñġı ĥāllerin nifāķ 

ķıldı ( ) 

363.25 şol künge ķadar ( ) münāfıķlar ol künge yoluķurlar yaǾnį ķıyāmet künine ķadar 

( ) allahġa 

363.26 ħilāflıķ ķıluvları sebebli ( ) allahü teǾālāge vaǾde ķılġan nerselerinde yaǾnį eger 

māl birseñ śadaķasını 
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363.27 birür idük izgülerden bolur idük diyü vaǾde ķılġan nerselerinde ( ) daħı 

yalġanlaġan 

363.28 nerseleri sebebli çünki vaǾdege ħilāflıķ ķıluv elbette yalġanlav bola ( ) eyā 

münāfıķlar bilmediler mi 

363.29 ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) münāfıķlarnıñ köñillerinde 

yaşirgen nerselerini hem aralarında 

 

I / 364 

 

364.1 sırleşken nerselerini bilür ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā ( ) 

ġayblerni bilgüçidür 

364.2 ( ) şunday ādemlerdür ol münāfıķlar ( ) nefllenüvçilerni Ǿayblerler 

( ) 

364.3 müǿminlerden ( ) śadaķalarda yaǾnį nefl śadaķa birüvçilerni Ǿayblerler resūl 

ekrem śallallahü Ǿaleyh ve sellem 

364.4 śadaķa birürge ħalķnı ķızuķdurup söylegenniñ śoñında Ǿavf oġlı ĥażret-i Ǿabdu'r-raĥman 

dört miñ dirhem 

364.5 śadaķa kitürdi sikiz miñ dirhem malım bar idi dört miñ dirhemni ehl-iǾıyal üçün alup 

ķaldım 

364.6 dört miñ dirhemni rabbime ķarżġa (boruçķa) birdim didi resūl allah eytdi allah yolına 

birgen śadaķañda da 

364.7 ehl-i Ǿiyālin üçün alup ķalġan mālıñda da allahü teǾālā siñe mübāreklik birsün didi hem 

resūl allah duāsı 

364.8 maķbūl boldı Ǿabdu'r-raĥman ölgenden śoñ iki ħatunınıñ birisi sikizden birniñ yaraŧsına 

yaǾnį 

364.9 sikiz miñ dirhemge śulĥ ķılup teħārrüc itdi on altı miñ dirhem mįrāŝ tiyedür idi hem  

Ǿadį  oġlı 

364.10 Ǿāśım yüz vasķ ħurmā taśdįķ itdi (bir vasķ altmış śāǾ her śāǾ sikiz ķadaķ) ebū Ǿaķįl el-

enśārį 

364.11 iki śaǾ ħurmāsından bir śāǾ kitürdi resūl ekrem bu  māllarnı faķįrlerge taratdı münāfıķlar 

bularnı ġayb 

                                                 
 Bir adamın üzerine nafakasını vermek vācib olan, kendilerini geçindirdiği kimseler (Ǿayal) 
 Abdurrahman b. Seyhan. 
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364.12 itdiler Ǿabdu'r-raĥman birlen Ǿāśım naki riyāǿ didiler ebū Ǿaķįl śadaķa birgende mini de 

unuŧmasun diyü tamaǾ 

364.13 ķılup birdi anıñ bir śāǾ ħurmāsından allahü teǾālā müstaġnį didiler ( ) daħı 

şunday ādemler 

364.14 ( ) tapmaslar meger tāķatlerini taparlar yaǾnį āħir ķudretlerinde bolġan 

nerselerini śarf 

364.15 ķılurlar ebū Ǿaķįl el-enśārį kibi ( ) bes münāfıķlar naķl-i śadaķa birüvçi 

müselmānlardan masħara 

364.16 ķılurlar ( ) allahü teǾālā münāfıķlardan masħara ķıldı yaǾnį müselmānlarnı 

masħara ķıluvları berāberinde 

364.17 cezā birdi ( ) daħı münāfıķlar üçün rencitküçi Ǿaźāb bardur ebū oġlı 

bolġan Ǿabdu'l-lah 

364.18 oġlı ĥażret-i Ǿabdu'l-lah münāfıķlardan bolġan atasınıñ ölüm avruvında resūl allahġa 

kilüp ey allahnıñ 

364.19 resūli atam üçün allahdan yarlıķamaķ iste didi resūl ekrem yarlıķamaķ istedi şundan śoñ 

allahü teǾālā 

364.20 źikr ķılınacaķ āyetni indürdi resūl ekrem allahü teǾālānıñ sözinden yitmiş mertebe 

istiġfār ķılġanda 

364.21 yarlıķavını fehm itdi hem yitmiş dinde istiġfārnı artdururmun didi şundan śoñ allahü 

teǾālā yitmişden 

364.22 Ǿaded maħśuś murād tügillikni beyān itdi ( ) kirek münāfıķlar üçün yarlıķavnı 

iste ( ) 

364.23 kirek münāfıķlar üçün yarlıķavnı isteme ( ) eger sin münāfıķlar 

üçün yitmiş 

364.24 mertebe istiġfār ķılsañda yaǾnį tileseñ ni ķadar istiġfār ķıl ( ) bes allahü 

teǾālā münāfıķlarnı 

364.25 yarlıķamas yidi hem yitmiş hem yidi yüz Ǿadedni źikr ķıluv köp vaķtde tekŝįr üçün bola 

ĥaśr üçün bolmay 

364.26 ( ) bu  münāfıķlarnı allahnıñ yarlıķamavı ( ) oşbunıñ 

sebeblidür düristlikde münāfıķlar 

364.27 allahġa hem allahnıñ resūline kāfir boldılar ( ) ve allahü teǾālā 

öziniñ ŧāǾatinden çıġuvçılarnı 
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364.28 ĥaķķ yolġa köndürmes ( ) tebūk śoġışından ķaluvçılar olŧurup 

ķaluvları sebebli 

 

I / 365 

 

365.1 şādlandılar yaǾnį śaġışķa çıķmavlarına ķuvandılar ( ) resūl allah artında 

yaǾnį śoñında 

365.2 ( ) daħı śoġış ķıluvlarını mekrūh kördiler 

( ) allah  

365.3 yolında mālları ve cānları birlen śoġış ķıluvlarını ( ) daħı 

münāfıķlar baǾżısı baǾżısına 

365.4 eytdiler issilikke çıķmañız diyü (tebūk śoġışı bik issi vaķtde bolġan 

(  

365.5 ey muhammed Ǿaleyhi's-selām bulay eytüvçi münāfıķlarġa eyt cehennem oŧı issilik 

yüzinden tebūk śoġışı vaķtinde bolġan 

365.6 issilikden ķaŧıraķdur dip ( ) eger münāfıķlar baraçaķ orunlarınıñ 

cehennem idükni 

365.7 bilseler ( ) bes münāfıķlar dünyāda az külsünler ( ) daħı 

āĥiretde köp 

365.8 yıġlasunlar (yıġlarlar) ( ) āħiretde köp yıġlavları dünyāda kesb 

ķılġan nerselerine 

365.9 cezā boluv yüzinden ( ) bes eger allahü teǾālā ey muĥammed Ǿalehhi's-

selām tebūk śoġışından sini medįnege 

365.10 ķaytarsa ( ) münāfıķlardan bir cemāǾatke yaǾnį soġışķa çıķmay ķalġan 

cemāǾatke (  

365.11 ) bes ikinçi soġışķa çıġar üçün sinden iźn isteseler ( ) 

bes  

365.12 ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām iźn istegüçi münāfıķlarġa eyt minim birlen meñgü 

śoġışķa çıķmassız (  

365.13 daħı minim birlen birge düşmān birlen śoġış ķılmassız ( ) düristlikde 

siz śoġışdan 
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365.14 olŧurup ķalurġa rāżī boldıñız ( ) evvel mertebede yaǾnį tebūk śoġışında da 

(  

365.15 bes śoġışķa barmay ķaluvçılar birlen birge olŧurup ķalıñız * kāfirlerge cenāze namāzı 

dürist tügilliki ĥaķķında 

365.16 allahü teǾālā źikr ķılınacaķ āyetni indürdi ( ) daħı ey muĥammed Ǿaleyi's-selām 

cenāze namāzı oķuma (  

365.17 ) münāfıķlardan hiç birisi üzerine ( ) ölse ( ) meñgü oķuma ebū oġlı ölgeç 

müǿmin 

365.18 bolġan oġlı resūl allahdan śoradı atamnı kölmeki üzerine kefenlep cenāze namāzı oķuv 

diyü 

36519 resūl allah kölmeki üzerine kefenlep cenāze namāzı oķudı ĥażret-i Ǿömer ey allahnıñ 

resūli münāfıķ 

365.20 üzerine cenāze namāzın oķudıñ mı didi resūl allah eytdi bu  namāzdan münāfıķġa fāǿide 

yoķ likin 

365.21 min bu  münāfıķġa namāz oķuvım sebebli ķavmiñden miñ ādemniñ įmān kitürüvini 

ümįd item didi şundan 

365.22 śoñ źikr ķılınġan āyet indi ( ) daħı münāfıķlardan hiç birsiniñ ķabri 

üzerinde 

365.23 turma yaǾnį defn ķılma hem ziyāret ķılma ( ) düristlikde ol 

münāfıķlar allahġa hem 

365.24 resūl allahġa boldılar ( ) daħı ol münāfıķlar öldiler ( ) ĥālbūkim 

fāsiklerdür ol 

365.25 münāfıķlar yaǾnį allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçılardur allahü teǾālānıñ münāfıķlarġa cenāze 

namāzı oķuv tiyüş 

365.26 tügillikge küfrlerini Ǿilah itüvi müǿminler üzerine cenāze namāzı oķuvnıñ düristligine 

delālet ķıla çünki 

365.27 münāfıķlarġa cenāze namāzı oķuv dürist bolmavnıñ Ǿilahsı küfr hem küfr üzerine ölüv 

boldı bu  Ǿilah 

365.28 müǿminlerde yoķ ammā cenāze namāzınıñ farż hem farż-ı kifāye boluvına hadįś meşhūr 

delįl ammā "  

365.29 " āyeti tirük ĥālinde duǾā ķıluv ĥaķında digenler 

( ) ey 
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I / 366 

 

366.1 muĥammed Ǿaleyhi's-selām sini münāfıķlarnıñ malları đaĥi balaları Ǿaceblendürmesün 

( ) budur başķa tügildür tiler 

366.2 allahü teǾālā ( ) dünyāda mālları ve balaları birlen ve münāfıķlarnı 

Ǿaźāb ķıluvnı ( ) 

366.3 daħı münāfıķlarnıñ cānlarınıñ çıġuvını ( ) ĥālbūkim ol münāfıķlar 

kāfirlerdür yaǾnį kāfir 

366.4 bolġanlar ĥālde cānlarınıñ çıġuvını tiler ( ) ve her ķayçan ķurānda sūre 

indürülmiş 

366.5 bolsa ( ) allahġa įmān kitüriñiz ( ) daħı allahnıñ resūli 

birlen birge soġış 

366.6 ķılıñız dip ( ) münāfıķlardan baylıķ iyeleri śoġışķa çıķmasķa 

sinden iźn 

366.7 istediler ( ) daħı eytdiler ( ) ķaldursun bizni ( ) biz śoġışķa 

çıķmayınça 

366.8 olturup ķaluvçılar birlen birge bolurmız ( ) münāfıķlar rāžı 

boldılar 

366.9 śoġışdan ķalkuvçılar (ħatunlar) birlen birge boluvlarına ( ) daħı 

münāfıķlarnıñ köñillerine 

366.10 mührlendi ( ) bes ol münāfıķlar śoġışda bolġan sevābnı bilmesler hem 

resūl allahġa ħilāflıķ 

366.11 ķıluvda ve soġışdan ķaluvda bolġan żararnı ve günāhnı bilmesler ( ) likin 

resūl (  

366.12 ) daħı resūl birlen birge įmān kitürgen ādemler ( ) mālları 

ve cānları 

366.13 birlen śoġış ķıldılar ( ) bu  śıfatda bolġan ādemler alarġadur izgülikler 

yaǾnį dünyā 

366.14 ve āhiretniñ izgüligi ( ) daħı bu  śıfatda bolġan ādemler alardur 

dünyā ve āħiretniñ 
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366.15 saǾādetine irişüvçiler ( ) allahü teǾālā bu  śıfatda bolġan ādemlerge ħāżirledi 

( ) ucmaħlarnı 

366.16 ( ) ol ucmaħlarnıñ astından yılġalar (śular) aġar ( ) 

366.17 ol ucmaħlarda meñgü ķalġanları ĥālde ( ) bu  uçmaħda meñgü ķaluv 

uluġ bolġan 

366.18 saǾādetdür ( ) daħı bedevį Ǿarablardan Ǿözr ķıluvçılar resūl 

ekremge kildi 

366.19 yaǾnį babaları köp bolup faķįr bolġanları ( ) özlerine śoġışķa çıķmasķa iźn 

birilsün 

366.20 üçün ( ) daħı şunday ādemler śoġışķa çıķmay oŧurup ķaldı 

( ) 

366.21 ol ādemler allahġa hem allahnıñ resūline yalġanladılar yaǾnį bedevį Ǿarablarnıñ 

münāfıķları įmān kitürdük 

366.22 diyü allahġa hem resūline yalġanladılar ( ) bedevį Ǿarablardan 

kāfir bolġanlarına 

366.23 şiksiz irişür ( ) rencitküçi Ǿaźāb * żaǾįflerge ve avruvlarġa śoġışnıñ farż 

bolmavı 

366.24 ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni irdürdi ( ) źaǾįfler (ķartlar) 

üzerine 

366.25 bolmas ( ) daħı avruv ādemler üzerine bolmas ( ) daħı 

şunday 

366.26 ādemler üzerine bolmas ( ) alar faķįrlikleri üçün śarf ķıla turġan 

nerselerini 

366.27 tapmaslar ( ) bu  ādemlerge śoġışdan kiçüvde günāh bolmas 

( ) her ķayçan 

366.28 śoġışdan ķalġan ĥallerinde allah hem resūl allah üçün śoġış ķıluvçılarġa izgülik 

irişdürüvni tileseler 

366.29 yaǾnį śoġışdan özleri ķalsalar da hemįşe śoġışda bolġan müselmānlarınıñ yardeminde 

saǾy ķılsalar (  
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I / 367 

 

367.1 ) Ǿöźr sebebli śoġışdan ķalupda śoġışda bolġan ķardeşlerine izgülik 

ķıluvçılarġa 

367.2 şeltege hiç yol yoķdur ( ) ve allahü teǾālā ol śıfatlı ādemlerni yarlıķaġuçı 

hem alarġa 

367.3 raĥmet ķıluvçıdur ( ) daħı şunday āśdemler üzerine śoġışdan kiçügüvde 

günāh yoķdur 

367.4 ( ) her ķayçan alar siñe siniñ alarnı yükleviñ üçün kilseler * enśārdan 

yidi ādem 

367.5 yesār oġlı muǾakkil, ħansāǿ oġlı śaħr, kaǾb oġlı Ǿabdu'l-lah, Ǿumeyr oġlı sālim, ġanime 

oġlı ŝaǾlebe, muġaffil oġlı  

367.6 Ǿabdu'l-lah, zeyd oġlı Ǿulbe   resūl allahġa kilüp eytdiler ey allahnıñ resūli bizni yükle 

sizniñ birlen birge 

367.7 śoġışķa çıġar üçün neźr eytdük didiler resūl allah sizni yükley turġan hiç nerse 

tapmaymun 

367.8 didi bular yıġlap kitdiler ( ) eytdiñ sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) bu  ādemlerge 

( ) tapmaymun 

367.9 min ( ) anıñ üzerine sizni yükley turġan nerseni ( )  

367.10 ol ādemler siniñ yanıñdan döndiler ĥālbu ķim közleri yaşnı ķuyar ( ) ķayġuruv 

yüzinden 

367.11 ( ) śoġışda śarf ķıla turġan nerselerini tapmaġanlıķları üçün (faķirlikleri 

367.12 üçün) ( ) budur başķa tügildür şelte ķıluvġa yol bolur şunday 

ādemler 

367.13 üzerine ( ) śoġışdan ķaluvġa śinden iźn isterler ( ) ĥālbūkim özleri 

baylardur 

367.14 ( ) ol ādemler śoġışdan ķaluvçı ħatunlar birlen birge boluvlarına 

rāżī boldılar 

367.15 ( ) daħı allahü teǾālā ol ādemlerniñ üzerine mührledi ( ) 
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367.16 bes alar śoġış ķıluvda bolġan saǾādetni Ǿöźrsiz śoġışdan ķaluvda bolġan şekāvetni 

bilmesler 

367.17 10 ıncı cüzǿniñ tercemesi tamām boldı (el-ĥamdü'l-lah) 

367.18 ( ) śoġışdan ķalġan münāfıķlar śoġışdan ķaluvlarında sizge Ǿöźr körsetürler 

( ) 

367.19 her ķayçan siz müǿminler śoġışdan münāfıķlar śarı  ķaytsañız ( ) ey 

muĥammed Ǿaleyhi's-selām münāfıķlarġa 

367.20 eyt Ǿöźrlenmeñiz ( ) sizge uşanmaybiz ( ) taĥķįķ 

allahü teǾālā bizge 

367.21 sizniñ ħaberlerñizniñ baǾżısından ħaher birdi ( ) daħı sizniñ Ǿameliñizni 

allahü teǾālā bilür 

367.22 nifāķñızdan ķaytursız mı yā ki nifāķıñızda ŝābit bolursız mı ( ) daħı allahnıñ 

resūli bilür (  

367.23 ) munıñ śoñında ġāǿibni ĥāżirni bilgüçi allahġa ķaytarılmış 

bolursız 

367.24 ( ) bes allahü teǾālā ħaber birür sizge ( ) sizniñ Ǿamel ķılġan 

nerseñiz birlen (  

367.25 ) münāfıķlar allah birlen sizge yemįn iterler ( ) her ķayçan siz 

münāfıķlarġa ķaytsañız 

367.26 ( ) sizniñ ol münāfıķlardan yüz döndürüvñiz üçün yaǾnį şelte ķılmavıñız 

üçün (  

367.27 ) bes siz müselmānlar münāfıķlardan yüz döndüriñiz yaǾnį alarnı şelte ķılmañız 

( ) düritlikde ol 

367.28 münāfıķlarnıñ bāŧınları necslerdür ( ) daħı münāfıķlarnıñ baraçaķ orunları 

cehennemdür (  

367.29 ) münāfıķlarnıñ baraçaķ orunları cehennem boluv kesb ķılġan nerseleri (nifāķları) 

berāberinde cezā boluv 

 

                                                 
 Kötülük içinde bulunmak. 
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368.1 yüzindendür ( ) münāfıķlar sizge yemįn iterler ( ) sizniñ 

münāfıķlardan rāżī boluvıñız 

368.2 üçün ( ) bes eger siz münāfıķlardan rāżī bolsañız da ( ) ammā 

ĥaķįķatde allahü teǾālā 

368.3 ( ) öziniñ tāǾatinden çıġuvçı yavız ķavmlerden (münāfıķlardan) rāżī 

bolmas yaǾnį 

368.4 siz müselmānlarnıñ rāżī boluvñızdan allahnıñ rāżī boluvı lāzım tügil hem münāfıķlar 

allahnıñ açuvında bolġanda 

368.5 sizniñ rāżī boluvıñızdan alarġa fāǿide yoķ bu  āyetden maķśūd münāfıķlardan rāźī 

boluvdan ŧıyuv hem alarnıñ iǾtiźār 

368.6 ķıluvlarına iltifāt itmev birlen buyuruvdur ( ) bedevį Ǿarablar medenį 

Ǿarablardan ķaŧıraķdur (  

368.7 ) küfrlik ve münāfıķlıķ yüzinden çünki bedevįler vaĥşį bolup Ǿilm ehlleri birlen 

ķaŧnaşmaġanlıķları 

368.8 üçün hem kitābnı senetni az işitdükleri üçün köñilleri ķaradur ( ) daħı 

368.9 bilmeslikge ĥaķlıraķdur ( ) allahnıñ resūline indürgen nersesiniñ 

ĥadlerini 

368.10 (şerįǾatniñ farżlarını ve senetlerini) ( ) ve allahü teǾālā bedevįlerden her 

kimniñ ĥālini 

368.11 bilgüçidür hem bedevįlerniñ izgülerine ŝevāb birüp yavızlarını Ǿaźāb ķıluvda ĥikmet 

iyesidür 

368.12 ( ) daħı bedevį Ǿarablar cümlesinden bardur ( ) allah yolında 

śarf ķılġan 

368.13 nersesini tutķan ādemler ( ) lāzım bolmaġan nerseni iltizām itüp hem ħüsrān itüp 

yaǾnį ŝevāb 

368.14 ümįd itmeyinçegine başķa kitgen nesre itüp ( ) daħı sizge zamānnıñ 

eylenüvlerini 

368.15 kütken ādemler bardur yaǾnį sizniñ ķuvvetiñiz żaǾįflenüp özleriniñ ġālib bolup infākdan 

ķutuluvnı kütken 
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368.16 ādemler bardur ( ) ol münāfıķlar üzerinedür yavızlıķnıñ eylenüvi yaǾnį 

zamānnıñ alar 

368.17 żararına eylenüvi hem yavızlıķnıñ ve balalarnıñ tinesinde devrān itüvi ( ) 

ve allahü teǾālā 

368.18 münāfıķlarnıñ infāķ vaķtinde eytken sözlerini işitküçidür hem köñillerinde yaşirgen 

nifāklarını bilgüçidür 

368.19 ( ) daħı bedevį Ǿarablarından bar ( ) allahü teǾālāge 

daħı āħiret künine 

368.20 įmān kitürgen ādemler ( ) daħı allahü teǾālā yolında śarf ķılġan nersesini 

tutķan ādemler 

368.21 ( ) allah hużūrında yaķınlıklarġa sebeb diyü ( ) daħı resülniñ 

duǾāsına sebeb 

368.22 diyü ( ) āgāh olıñız düristlikde allah yolında infāk ķılġan nerseleri infāķ 

ķılġan 

368.23 ādemler üçün allah huźurında yaķın boluvġa sebebdür ( ) allahü 

teǾālā yolında infāķ 

368.24 ķıluvçılarnı öziniñ raĥmetine (cennetke) kiritür ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) 

yolında infāķ 

368.25 ķıluvçılarnı yarlıķaġuçı hem alarġa raĥmet ķıluvçıdur ( ) 

mekkeden 

368.26 medįnege hicret ķıluvçı śaĥābelerden evvel ve muķaddem bolġanları yaǾnį ķıbleteynge 

yönelüp namāz oķuvçılar 

368.27 yā ki bedr śaġışında şehįd boluvçılar yā ki hicretden burun įmān kitürüvçiler ( ) 

daħı 

368.28 hicret ķıluvçılarġa yardem birüvçi medįne śaĥābelerinden evvel ve muķaddem bolġan 

ādemler yaǾnį Ǿaķibe-i evvelįde 

368.29 bįǾat birüvçiler ( ) daħı izgülik (įmān) birlen muĥācilerge hem 

enśārġa 
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369.1 iyergüçi ādemler ( ) bu  ādemlerden allahü teǾālā rāżī boldı 

( ) ve bu  ādemler 

369.2 allahdan rāżī boldılar ( ) daħı munday ādemler üçün allahü teǾālā 

ucmāhlar ĥāżirledi 

369.3 ( ) ol ucmaħlarnıñ astından yılġalar (śular) aġar ( ) ol 

369.4 ucmaħlarda meñgü ķalġanları ħālde ( ) bu  ucmaħda meñgü ķaluv uluġ 

saǾādetdür 

369.5 ( ) ve sizniñ şehriñiz "medįne" tiresinde bolġan bedevį Ǿarablarından 

bardur ( ) 

369.6 münāfıķlar ( ) daħı medįne-i menūre ehlinden münāfıķlar bardur 

( ) münāfıķlıķ 

369.7 üzerinde müstemir boldılar alar yaǾñį hemįşe boldılar ( ) siz ol münāfıķlarnı 

bilmessiz ( ) 

369.8 biz ol münāfıķlarnı bilemiz ( ) biz ol münāfıķlarnı iki mertebe Ǿaźāb 

ķılurmız yaǾnį 

369.9 dünyāda öltürülüv yā ki rüsvāy boluv hem ķabrde Ǿaźāb ķılınuv birlen 

( ) munıñ śoñında 

369.10 āħiretde uluġ Ǿaźābka ķaytarılmış bolurlar ( ) bu  münāfıķlardan 

ikinçi ķavm günāhları 

369.11 birlen iķrār ķıldılar ve hem yalġan Ǿöźrler birlen Ǿöźrlenmediler śoġışdan ķalġan 

münāfıķlardan bir ķavm özlerin 

369.12 mescid dįvārlarına beylediler hem resūl allah çişkençe özlerin çişmev birlen yemįn 

itdiler resūl allah 

369.13 śoġışdan ķaytķaç evvelgi Ǿādetinçe mescidke kirüp iki rekǾat nāmāz oķudı hem özlerini 

beylegen 

369.14 ādemlerden śoradı bular sin çişmeseñ özimizni çişmeymiz didiler resūl allah min de 

allahü teǾālā emr ķılmayınça 

                                                 
 Bular yanmış ama onlar bular. 
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369.15 çişmeymün dip yemįn itdi şundan śoñ źikr ķılınġan āyet indi resūl allah bularnı çişüp 

yiberdi 

369.16 ( ) bu  ādemler izgü Ǿamelni (ökinüvni ve günāhları birlen iķrārnı) 

ķaŧnaşdurdılar (  

369.17 ) daħı ikinçi yavız Ǿamelni (śoġışdan ķaluvnı) ķaŧnaşdurdılar 

(  

369.18 allahnıñ ol ādemler üzerine tevbelerin kabūl itüv birlen ķaytuvı yaķındur ( ) 

düristlikde allahü teǾālā 

369.19 ( ) günāhlarnı yarlıķaġuçıdur hem tevbe ķıluvçılarġa raĥmet ķılġuçıdur 

(  

369.20 śoġışdan ķalup da özlerini mescid dįvārlarına beylegen ādemlerniñ māllarından al 

( ) nefl ve farż 

369.21 śadaķanı resūl ekrem śoġışdan taħalluk ķılġan münāfıķlarnı özlerin ökünüp mescid 

dįvārlarına beylevlerinden çişüp 

369.22 yibergen śoñında bular eytdiler ey allahnıñ resūlį bu  bizniñ māllarımız bu  māllarımıznı 

śadaķa ķıl ve bizni pākla 

369.23 didiler resūl allah eytdi min sizniñ māllarıñızdan hiç nerse aluv birlen buyurulġanım yoķ 

didi şundan śoñ 

369.24 allahü teǾālā źikr ķılınġan āyetni indürdi ( ) ol ādemlerni śadaķaları 

sebebli pāklarsañ daħı 

369.25 izgüliklerini artdurursañ yaǾnį ol śadaķa alarnıñ günāhlardan pāklanırlarına hem 

izgülikleriniñ artuvına 

369.26 sebeb bolur ( ) daħı alar üzerine duǾā ķıl ( ) düristlikde siniñ 

duǾāñ alar 

369.27 üçün raĥmetdür ve köñilleri ķararlanuvġa sebebdür ( ) ve allahü teǾālā alarnıñ 

günāhları birlen iķrār 

369.28 ķıluvlarını işitküçidür hem ökünüvlerini bilgüçidür ( ) eyā tevbe ķılġan 

münāfıķlar 

369.29 tevbe itüvlerinden burun bilmediler mi ( ) düristlikde allahü teǾālā 

(  

                                                 
 Sevap için yapılan ibādet. 
 İslāmi ahlakla ahlaklanmak. 
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370.1 ķullarından tevbeni ķabūl ķılur ol ( ) daħı śadaķalarnı alur yaǾnį ķabūl iter 

( ) 

370.2 daħı düristlikde allahü teǾālā ( ) ol allahü teǾālā ginedür tevbelerni ķabūl 

itüvçi hem tevbe ķıluvçılarġa 

370.3 raĥmet ķıluvçı ( ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) tevbe ķıluvçılarġa 

eyt sin tileseñiz nerseni 

370.4 Ǿamel ķılıñız ( ) elbette Ǿameliñizni allahü teǾālā bilür ( ) daħı 

allahnıñ resūli bilür 

370.5 ( ) daħı müǾminler bilür ( ) daħı elbette ġāǿibni 

hem ĥāżirni 

370.6 bilüvçi allahġa ķıyāmet küninde ķaytarılmış bolursız ( ) bes allahü teǾālā sizge 

ħaber birür (  

370.7 ) sizniñ Ǿamel ķılġan nerseñiz birlen ( ) daħı śoġışdan ķaluvçı ikinçi ķavm 

(  

370.8 ) allahnıñ emri üçün tevbeden kiçgüçilerdür ( ) yā ol münāfıķlarnı allahü 

teǾālā Ǿaźāb ķılur 

370.9 eger nifāķlarında đevām itseler ( ) yā ki allah (teǾālā) ol münāfıķlar üzerine 

ķaytur eger 

370.10 tevbe itseler yaǾnį tevbelerini ķabūl ķılur ( ) ve allahü teǾālā śoġışdan 

ķaluvçılarnıñ 

370.11 ĥāllerini bilgüçidür hem alarġa ķılġan işinde ĥikmet iyesidür * allahü teǾālā mescid-i 

đırār hem mescid-i taķvā 

370.12 ĥaķında hem śu birlen istincāǿ ĥaķında daħı źikrni tutuvnıñ ŧahāretni śındurmavı 

ĥaķında źikr ķılınacaķ 

370.13 āyetni indürdi hem bu  źikr ķılınaçaķ āyetniñ nuzūl sebebi şoldur Ǿavf oġlı Ǿamrunın 

balaları 

                                                 
 Sahįh sālim ve kādir olan mescid. 
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370.14 mescid-i ķubānı binā ķılġannıñ śoñında resūl ekremni çaķurup yiberdiler resūl allah 

kildi hem mescid-i ķubāda namāz 

370.15 oķudı Ǿamru balalarınıñ ķardeşleri Ǿavf oġlı ġanem balaları ĥased ķıldılar hem biz de 

mescid binā 

370.16 ķılamız da resūl allahnı namāz oķurġa çaķuramız rāhib ebū źāmirni şāmdan ķaytķaç 

imām itemiz didiler 

370.17 (uĥud śoġışı küninde ebu  Ǿāmir resūl allahġa eytken idi siniñ birlen śoġış ķıla turġan 

nindi 

370.18 ķavm bolsa min de ol ķavm ŧarafından siniñ birlen śoġış ķılam diyü hem ĥuneyn śoġışı 

künine ķadar resūl allah 

370.19 birlen muħālifler ŧarafından śoġış ķıldı) ġanem balaları mescid-i ķuba yanında bir 

mescid binā ķıldılar hem 

370.20 resūl allahġa eytdiler yaġmurlı künler ve ķış künleri üçün sebeb birlen bir mescid binā 

ķılduķ sin 

370.21 bizniñ mescidmizde namāz oķu resūl allah eytdi min elį ĥāżir śoġış ĥaķında ĥāżirlenüp 

turam tebūk 

370.22 śoġışından ķaytķaç inşāǿallāh oķurmun didi resūl allah tebūk śoġışından ķaytķaç ġanem 

balaları yine de 

370.23 resūl allahdan namāz oķurġa ötindiler şundan śoñ źikr ķılınacaķ āyet indi resūl allah 

şundan śoñ 

370.24 bir niçe ādemlerge barıñız ehl-i žālim bolġan şol mescidni ciymirmek ve yandurıñız didi 

hem resūl allah ķoşķança 

370.25 ķıldılar hem ornını künāse (çöblik) itdiler necāsetler ŧaşlar üçün ebū Ǿāmir şāmda vefāt 

boldı 

370.26 ( ) daħı şunday ādemler (Ǿavf oġlı ġanem balaları) ( ) ehl-i kubāġa 

żarār bolsun 

370.27 üçün mescid yāsadılar ( ) daħı köñillerindegi küfrni ķuvvetler üçün yaśadılar çünki 

benü ġanem 

370.28 bu  mescidni fāsiķ ebū Ǿāmir emri birlen yaśadılar ( ) daħı 

müminler arasını 

370.29 ayuruv üçün yaśadılar ( ) daħı şol ādemni kütüp turuv üçün yaśadılar 

(  

 

I / 371 
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371.1 ) ol ādem mundañ ilk allah hem resūl allah birlen śoġış ķıldı yaǾnį nindi 

ķavm siniñ 

371.2 birlen (muĥammed Ǿaleyhi's-selām birlen) śoġış ķılsa min ol ķavm ŧarafından siniñ 

birlen śoġış ķılurmun digen 

371.3 rāhip fāsiķ. ebū Ǿāmir ķoşuvı boyınça yaśadılar hem anı şāmdan ķaytķaç anda imām 

ķılmaķçı boldılar likin 

371.4 ol fāsiķ şāmda vefāt boldu ( ) daħı mescid-i đırārnı binā itüvçi benü 

ġanem biz bu  

371.5 mescidni binā ķıluvdan tilemedük diyü yemįn iterler ( ) meger körkem işni 

tiledük diyü yaǾnį namāz 

371.6 oķuvnı źikrni hem müselmānlarġa namāz oķurġa ornınıñ kiñ boluvını ( ) ve 

allahü teǾālā güvāhlıķ 

371.7 birür ( ) düristlikde benü ġanem mescid binā ķıluvdan tilemedük meger izgü 

işni tiledük digen 

371.8 sözlerinde yalġançılardur ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām ol mescide namāz 

oķuv birlen meñgü turma yaǾnį 

371.9 ol mescidķe kirüp namāz oķuma ( ) şunday mescid nigizlendi yaǾnį binā 

kılındı (  

371.10 ) evvel künindenök taķvālıķ üzerine yaǾnį mescid-i ķubā başınduķ ħāliś 

allahnıñ rıżalıġı üçün 

371.11 binā ķılındı ( ) indi ol mescid siniñ namāz üçün turmaķıñda ĥaķlıraķdur 

çünki resūl allah 

371.12 mescid-i ķubānıñ nigizini özi yaśap düşenbe künden cumǾa künine ķadar ol mescidde 

namāz oķudı 

371.13 müdārik iyesi eytke bu  ayet delālet ķıladur her bir mescid maktanuv üçün yā ki riyā ve 

şöhret içün yā ki 

371.14 allahnıñ rıżālıġından başķa bir sebeb üçün binā idilse yā ki ĥelāl bolmaġan māl birlen 

binā idilse 

371.15 ol mescid-i đırār bola diyüp * keşāf iyesi eyte allahü teǾālā ĥażret-i Ǿömer zamānında 

küfe yaġındaġı şehrlerni fetĥ 

                                                 
 Şehir ismi. 
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371.16 itkeç müselmānlarġa mecidler binā ķıluv birlen hem bir şehrde birsi ikinçisine żarar ite 

turġan iki mescid 

371.17 binā ķılmav birlen emr ķıldı bes bizniñ zamānımızdaġı müşāyiħ mutaǾaśśıbınıñ ĥālleri 

Ǿaceb her bir kiçik 

371.18 avıllarda ism üçün mescid binā ķılalar! (ĥayr bizniñ zamānmızdaġı meşāyiħlerniñ ĥāli 

Ǿaceb tügil çünki 

371.19 alar aķçe cıyuvdan başķa işke ķaŧnaşmaylar ( ) ol mescide-i ķubā şunday irler 

bardur 

371.20 ( ) ol irler bik pāklanuvnı süyerler bu  āyetde śu birlen istincā ķıluvnıñ 

fażįletine 

371.21 delālet bar digenler çünki allahü teǾālā ehl-i ķubā pāklik birlen medĥde mübālaġa ķıldı 

allahü teǾālānIñ 

371.22 pāklikni medĥ ķıluvından pāklikniñ maĥbūb nerse boluvı biline maĥbūb nerseniñ iñ 

töpen derecesi 

371.23 müsteĥab boluv hem bu  āyet źikr tutuvnıñ ŧahāretni śındurmavına delālet ķıla çünki 

allahü teǾālā śu birlen 

371.24 istincā ķılup pāklanuvçılarnı medĥ itdi elbette istincāda źikrni tutuv bar eger źikrni 

temettü ŧahāretni 

371.25 śındursa idi śu birlen istincā ķıluvçılar medĥke ehl bolmaslar idi ( ) 

ve allahü 

371.26 teǾālā pāklanuvçılarnı dost körür ( ) eyā dįniniñ bināsını nigizlegen 

ādem (  

371.27 ) allahdan ķorķuv üzerine ( ) daħı allahnıñ rıżālıġı üzerine ( ) 

iżgü mi 

371.28 ( ) yeise dįniniñ bināsını nigizlegen ādem izgü mi ( ) 

işlüp 

371.29 tüşerge yaķın bolġan astı ķuş bolġan orunnıñ ŧarafı üzerine ( ) beş orun binā 

371.30 2) hem de alar özlerine müteǾalliķ şākirdlerge orun ĥāżirleyler ş.h. 

 

I / 372 

 

372.1 ķıluvçını tüşürdi ( ) cehennem oŧına yaǾnį allahdan ķorkuv hem allahnın rıżālıġı 

bolġan muĥkem nigiz 
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372.2 üzerine dįniniñ nigizini ķurġan ir  köp mi yā ki nigizlerniñ in źaǾįfi bolġan bāŧıl ve nifāķ 

372.3 nigizi üzerine dįniniñ nigizini ķurġan ādem izgüymi elbette evvelgisi izgü 

(  

372.4 ) ve allahü teǾālā žulm ķıluvçı ķavmni ĥaķlıķġa köndürmes 

( ) münāfıķlarnıñ 

372.5 binā ķılġan bināları hemįşe sebeb bolur ( ) köñillerinde boluvçı şik ve nifāķġa 

( ) 

372.6 meger binā ķılġan bināları köñillerinde şik ve nifāķġa sebeb bolmas ol münāfıķlarnıñ 

köñilleri kisek 

372.7 kisek bolup taraluvı vaķtinde köñilleriniñ hem bilürge ķuvveti bitken vaķtde yaǾnį ölgen 

vaķtlarında 

372.8 ( ) ve allahü teǾālā münāfıķlarnıñ niyetlerini bilgüçidür hem binā ķılġan 

nerselerini ciymirüv 

372.9 birlen emr ķıluvvında ĥikmet iyesidür ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) müǿminlerden 

372.10 śatup aldı (almaşdurdı) ( ) cānlarını ve māllarını ( ) oşbunıñ 

berāberinde 

372.11 śatup aldı düristlikde müǿminler üçün ucmaħ bolġuçıdur yaǾnį ucmaħ berāberinde śatup 

aldı * 

372.12 bu  āyet müǿminlerniñ allah yolında cānlarını ve māllarını śarf itüvleri berāberinde 

cennet birlen 

372.13 allahü teǾālānıñ ŝevāb birüvine temŝil boladur ( ) allahü teǾālā 

yolında müǿminler śoġış 

372.14 ķılurlar ( ) bes müǿminler özleri de öltürürler hem öltürülmiş de bolurlar 

( ) 

372.15 śoġış ķılġan müǿminlerge cennet birlen vaǾde ķıldı allahü teǾālā özi üzerine ĥaķķ bolġan 

vaǾde birlen 

372.16 śoġış ķılġan müǿminlerge cennet birlen veǾde ķıldı allahü teǾālā özi üzerine ĥaķķ bolġan 

vaǾde birlen 

372.17 ( ) śoġış ķılġan müǿminlerge cennet birlen vaǾde tevrātda ve 

incįlde hem ķurānda ŝābitdür 
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372.18 ( ) daħı kimdür Ǿahdine allahdan vefā ķıluvçıraķ yaǾnį hiç kim 

yoķdur (  

372.19 ) bes ey müǿminler şunday nerseni śatuvıñız birlen süyünüşiñiz ( ) ol 

nerseni allahġa 

372.20 śatdıñız yaǾnį cānlarıñıznı ve māllarıñıznı cennet berāberinde śatuvıñızġa süyünüşñiz 

( ) ve bu  śatuv 

372.21 yaǾnį cānlarını ve māllarını cennet berāberinde śatuv ( ) ol śatuv uluġ saǾādetdür 

(        

372.22 ) bu  źikr ķılınġan müǿminler tevbe itüvçiler hem Ǿibādet ķıluvçılardur 

( ) ĥamd 

372.23 eytüvçiler hem rūze tutuvçılardur yā ki śoġış ķıluv üçün seyāĥat itüvçilerdür 

( ) 

372.24 daħı namāzda rukūǾ ve secde ķıluvçılardur ( ) daħı izgülik (įmān ve 

ŧāǾat) birlen 

372.25 buyuruvçılardur ( ) daħı yavız işden (küfrden ve günāhlardan) 

ŧıyġuçılardur (  

372.26 ) daħı allahnıñ şerįǾat boyınça çiklegen çiklerini śaķlaġuçılardur 

( ) 

372.27 ve bu  śıfatda bolġan müǿminlerge ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) ucmaħ birlen 

süyünç bir śaĥābeler müşrik bolġan ata 

372.28 ve anaları üçün istiġfār ķılduķlarında allahü teǾālā nehy itüp źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi ( ) 

372.29 peyġamberge münāsib iş bolmadı ( ) daħı įmān kitürgen ādemlerge 

münāsib iş bolmadı 

372.30 ( ) müşrikler üçün istiġfār ķıluvları * resūl ekrem ata bir toġma 

ķardeşi 

 

I / 373 

 

373.1 ebū ŧālib ölerge yaķınlaşķaç kelime-i tevhįdni eytüv birlen emr ķıldı ebū ŧālib baş tartdı 

resūl allah 
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373.2 eytdi min siniñ üçün allahü teǾālā nehy ķılġanġa ķadar hemįşe istiġfār ķılurmun didi 

şundan śoñ źikr ķılınġan 

373.3 āyet indi digenler * baǾżılar feth-i mekke śoñında resūl ekrem anasına ziyāret ķıldı  

şundan śoñ eytdi 

373.4 min anama ziyāret ķılurġa allahdan iźn śoradım allahü teǾālā mine iźn birdi istiġfār 

ķılurġa iźn śoradım 

373.5 allahü teǾālā miñe iźn birmedi diyü rivāyet ķıldılar bu  ĥaķda ĥaķįķatin allahü teǾālā 

bilür likin biz sükūt ŧarafında 

373.6 ammā köñil bir az söz yazmaķnı münāsib köre bu  mesǿelede ĥaķįķatni bilesi kilgen 

ādem merhūm Ǿalāme-i şehābe'd-dįn 

373.7 el-mercānįniñ muķaddemet-ü vefiyyeti’il-eslāfına mürācaǾat itsün resūl ekrem 

śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve sellemniñ ata ve anası 

7 373.8 ĥaķkında til uzatmaķdan her müǿminge ŧıyıluv vācib bolsa kirek çünki dįnde iǾtiķād 

vācib bolġan mesǿele tügil 

373.9 belki her müǿminge vācib resūl allah cānını riǾāye ķıluv evvel resūl ekremniñ ata ve 

anası zamān-ı fetretde boldılar 

373.10 her ikisine dįnge daǾvet irişmedi hem resūl allahnıñ ata ve anası allahnıñ birligin iǾtiķād 

ķıluvda ķuśūr 

373.11 itmediler belki müvaĥĥid boluvları rivāyet ķılındı hem allahü teǾālā bir resūl 

yibermeyinçe hiç kimni Ǿaźāb ķıluvçı 

373.12 tügilmiz didi bir taķdįr tevĥįdde bolmasun ma Ǿrifetu’l-lāhda Ǿaķlnıñ kifāye ķıluv 

mesǿele dürist bolġanda hem źannı 

373.13 bolġan mesǿele küfr maķāmında delįl bola almay hem ĥażret-i ibn-i mesǾūddan ĥadįŝ 

rivāyet ķılındı resūl āllah 

373.14 eytdi ata ve anasınıñ hālinden śoraduķlarında ata ve ana ĥaķında śoraġan nersemni 

allahü teǾālā birdi diyü 

373.15 yine de ni ķadar ādem ĥażret-i Ǿāǿişeden ĥadįŝ rivāyet ķıldılar bu  revişçe resūl allah 

eytdi rabbimden atam  

373.16 ĥaķında śoradım allahü teǾālā atamnı tirgüzdi hem atam miñe įmān kitürdi diyü hem 

celāle’d-dįn el-suyūtį ĥażretleri 

373.17 resūl allahnıñ ata ve anası ĥaķında tilni ŧıyuvnıñ vācib boluvını ve kirişüvniñ ĥarām 

boluvını beyān itüp 

373.18 altı risāle baġladı hem resūl allahnıñ ata ve anasını allahü teǾālānıñ tirgüzüp įmān birlen 

müşerref boluvları 

373.19 ĥadįŝde kildi diyü źikr itdi digenler hem resūl allahnıñ ata ve anasınıñ įmān birlen 

müşerref boluvı 
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373.20 ĥaķında bir  muǾteber şāǾir şiǾir  eytdi (  

373.21 ) diyü mażmūnı: “allahü teǾālā 

373.22 resūl ekremni peyġamberlik fażlından artuķ fażl birlen bölekledi hem şefķat itdi ata ve 

anasını resūl 

373.23 allahġa įmān üçün kāmil fażlı birlen tirgüzdi bu  sözge oşan evvelgi Ǿālimler bu  sözni 

eytdiler mundan 

373.24 başķa hem sözler köpdür “ĥażret-i Ǿabdu’l-lah rađiallahü Ǿanhnıñ resūl allah ĥaķında 

eytdüki şiǾiri (  

373.25

 

 

373.26 “bu izgū ve pāk iǾtiķādlı bolġan allahü teǾālānıñ miñe buyuruvı üzerine ĥamdler olsun 

bu  bala 

373.27 bişikde vaķtınduķ balalarġa baş boldı bu  balanı kaǾbege hem anıñ rekatlarına 

śıyıñduramun” resūl ekremniñ 

373.28 mübārek atası (ĥażret-i Ǿabdu’l-lah rađiallahü Ǿanh) resūl allah ŧuvġaç yikirmi sikiz ay 

dünyāda tirüklik itüp 

373.29 vefāt boldı digenler oşandaķ ebū tālibniñ įmānı ĥaķında hem tilini ŧıyuv tiyüş ĥażret-i 

ebū ŧālib 

 

I / 374 

 

374.1 islām dįniniñ teraķķisine sebeb bolġan resūl ekremge müşeffiķ bolup her vaķtde 

kāfirlerniñ źulminden ĥimāye 

374.2 ķılġan hem haķķ peyġamber dip eytken resūl eytti ūmm-i ebū ŧālib ölgenge ķadar 

ķureyşler minden ķorķalar 

374.3 idi diyü hem ölüvine bik ĥasretlengen hem ehli’l-sünnetden ni ķadar ādemler hem 

şįǾalerden küllisi ĥaķķ müselmān 

374.4 boluvına barġanlar hem įmānlı boluvı ĥaķında ĥadįŝler rivāyet ķılġanlar niteki 

“ ”  

374.5 nām kitābında mülk-i müǿeyyid eyte ebū ŧālibniñ avruvı köçeygeç resūl allah ebū 

ŧālibke eytdi ey atam birlen  

374.6 bir toġma ķardeşim įmān kilmesini eyt ķıyāmet küninde şefāǾ atim  ĥelāl didi ĥażret-i 

ebū ŧālib eytdi 
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374.7 eger de ādemlerniñ sögüvinden hem ebū ŧālib allahdan ķorķup įmān kitürmedi barı 

ölümden ķorķup ķına imān 

374.8 kitürdi diyü gümān ķıluvlarından ķorķmasam idi eytür idim didi ebū ŧālib ölerge 

yaķınlaşķaç iki 

374.9 irinni silkitdi ĥażret-i Ǿabbās ķulaġı birlen ŧıñlap turdı ve eytdi ey ķardeşimniñ eġlı 

muhammed śalliallahü 

374.10 Ǿaleyh ve sellem ve allah ebū ŧālib sin ķoşķan sözni eytdi didi şundan śoñ resūl allah 

eytdi “  

374.11  ” diyü yaǾnį sini (ata bir tuvġan ķardeşim ebū ŧālibni) islām dinine 

köndürgen allahġa ĥamler 

374.12 bolsun maǾ nāsında hem ha żret-i Ǿömerniñ oġlından tamām ilzāz-ı fevādinde ĥadiŝ 

rivāyet ķıla resūl allah eytken 

374.13 ( ) diyü yaǾnį her ķayçan ķıyāmet küni 

374.14 bolsa ata ve anama hem atam birlen bir toġma ķardeşim ebū ŧālibge hem cāhiliyyet 

zamānında imçekdeş bolġan 

374.15 ķardeşime şefāǾ at  ķılurmun maǾnāsında hem bahārį ve Ǿabdü’r-rezzāķ hem ismāǾįl 

ķatāde rivāyet ķılalar 

374.16 ebū ŧālib balalarından birisi ebū lehebni tüşinde körüp ĥālinden śoradı ebū leheb eytdi 

ķardeşim muĥammed Ǿaleyhi’s- 

374.17 selām ŧuvġan kiçeni süyünç birgen kinįzegim ŝüveybe āzād itdükim üçün her bir 

düşenbe kiçide baş barmaķ 

374.18 çuķurunda ķararlanırlıķ ķadar şu birlen śuġaralar didi inśāf itüp oylap ķara resūl 

ekremniñ birinçi düşmānı 

374.19 hem küfri müttefik Ǿaleyh bolġan ķurān ĥelākligi birlen nāŧıķ bolġan ebū lehebniñ 

Ǿömrinde bir mertebe resūl allah ŧuvġan 

374.20 kiçni şādlanuvı Ǿazābınıñ ciñgil boluvına eŝr itkeç müveĥĥid  bolup da Ǿömri boyı resūl 

allahnıñ yardemde 

374.21 bolġan islām dįniniñ teraķķisine sebeb bolġan ebū ŧālib ĥaķında ni oylarsañ üstine ni 

ķadar müǿmin boluvına rivāyetler 

374.22 bar ebū ŧālibniñ muśaddıķ boluvına delālet ķıla turġan şiǾiri: 

(  

374.23
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374.24 ) 

mażmūnı: 

374.25 sin mini ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām dinine ündeyseñ ve taĥķįķ min siniñ rast 

peyġamber ikeniñni bilem hem rast 

374.26 peyġambersün ve emįnsün hem siniñ dįniñniñ bütün dįnlerniñ izgüsi idükni bilem eger 

ķureyşlerniñ 

374.27 şelte ķıluvından ve sögüvinden ķorķuv bolmasa ķoşķan nersen birlen (įmān kitürüv 

birlen) žāhir 

374.28 comard tapar idiñ min allah ile yemįn itüp eyte min tofraķna kömilgenge ķadar 

ķureyşler sine żarar 

374.29 birlen irişe almaslar ( ) ĥāśıl iǾtiķād bābında allah hem resūli eytken 

nerseni iǾtįķād 

 

I / 375 

 

375.1 ķılup ŧıyġan nersesinden ŧıyılup sukūt itken nersesinden sukūt tiyüş ( ) 

375.2 gerçi ol müşrikler yaķınlıķ iyesi ķardeşler bolsalar da ( ) 

müǿminlerge žāhir bolġannıñ 

375.3 śoñında ( ) düristlikde ol müşrikler cehįm tamuġınıñ iyeleridür yaǾnį 

müşriklerniñ 

375.4 tamuġlıķ boluvları žāhir bolġannıñ şañında alar üçün gerçi yaķın ķardeş bolsalar da 

istiġfār tiyüş 

375.5 tügil ( ) daħı ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmnıñ yarlıķamaķ istevi bolmadı 

( ) atası 

375.6 üçün ( ) meger istiġfār ķılurmun diyü vaǾde ķıluvından ġına boldı ( ) 

ol vaǾdeni 

375.7 atasına vaǾde ķıldı ( ) bes ibrāhįmge žāhir bolġan zamānda ( ) 

dürüstlikde 

375.8 ibrāhįmniñ ataśı allahnıñ düşmānıdur ( ) ibrāhįm atasından bizdi hem istiġfārnı 

ķoydı 

375.9 ( ) dürüstlikde ibrāhįm ( ) bik yomşaķ köñillidür hem rencitüvge śabr 

itüvçidür 
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375.10 ( ) daħı  allahü teǾālā bolmadı ( ) hiç ķavmni azdurur bolmadı 

( ) ol 

375.11 ķavmni ĥalķ yolġa köndürgenniñ śoñında ( ) ol ķavmge beyān ķılınġanna 

ķadar ( ) 

375.12 śaķlana turġan nerselerini yaǾnį evvel nindi işden śaķlanurġa tiyüş şunı eytdi eger ol 

375.13 işden śaķlanmasalar śoñra azdurdı ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) her 

nerseni 

375.14 bilgüçidür ( ) düristikde allahü teǾālā ( ) ol allahü teǾālā 

üçündür köklermiñ 

375.15 ve yirlermiñ ħocalıġı ( ) ol allahü teǾālā ölüklerni tirgüzür ve tirüklerni öltürür 

( ) daħı 

375.16 yoķdur sizge ( ) allahdan başķadan ( ) işleriñizde taśarruf itüvçi 

hem żarardan 

375.17 ŧıyġuçı hiç kim ( ) taĥķįk tevbe itdi ķaytdı allahü teǾālā ( ) 

peyġamber üzerine 

375.18 ( ) daħı muhācirler hem enśārlar üzerine 

( ) şunday  

375.19 muhācirler hem enśārlar alar resūl allahġa aġırlıķ vaķtinde iyerdiler yaǾnį tebūk 

śoġışında bir tevege birisi 

375.20 śoñında birisi onar kişi aŧlandılar hem bir ħurmanı iki ādemge bölüp aşadılar necs śular 

içdiler 

375.21 ( ) yaķın bolġannıñ śoñından ( ) įmānda ŝābit boluvdan aşavġa 

( ) 

375.22 müselmānlardan bir cemā Ǿatniñ köñilleri ( ) munıñ śoñında allahü teǾālā 

iħlāślarınıñ ķamil idükni 

375.23 ve tevbeleriniñ çın idükni bilgeç alar üzerine tevbelerini ķabūl itüv birlen ķaytdı 

(  

375.24 düristlikde allahü teǾālā alarġa şefķat hem raħmet ķılġuçıdur ( ) daħı 

şunday üç ādem 
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375.25 üzerine allahü teǾālā tevbelerini ķabūl itüv birlen eytdi ( ) śoġışdan ķaldılar yaǾnį 

mālik oġlı 

eyh o375.26 kaǾb um ġlı helāl raǾbia oġlı merh ( ) tā kim ol ir 

ŧar 

5.27 boldı (

kişi üzerine y

37 ) kiñ boluvı birlen yaǾnį kiñ bola ŧurup ( ) daħı ol üç 

ŧar bold375.28 kişi üzerine ġāyet ķayġuruvlarından köñilleri ı ( ) daħı bular bildiler 

( ) 

375.29 allahdan açuvından ķaça turġan orun yoķ iken ( ) meger ķaça turġan orun allahnıñ 

ına  yarlıkav

 

I / 376 

 

376.1 iken diyü ( ) munıñ śoñında tevbelerini kabū  birlen alar üzerine allahü l itüv

teǾālā ķaytdı 

376.2 ( ) tevbe ķıluvçılar cümlesinden bolsunlar üçün ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

376.3 olġınadur tevbelerni ķabūl itüvçi hem tevbe kıluvçılarġa raĥmet ķıluvçı 

( ) ey anday 

376.4 įmān kitürüvçi ādemler ( ) rāżī bolmaġan işde allahdan ķorķıñız 

( ) daħı 

irüvç

376.6 ādemniñ śoġış ķıluvçı ādem kibi boluvı ĥaķında allahü teǾālā  żikr ķılınaçaķ āyetni 

376.5 įmānda rast boluvçılar birlen birge bolıñız ġanįmet mālına müsteħāķ boluvda śoġışda 

yardem b i 

indürdi (  

376.7 ) medįne ehli üçün to lmadı (ġrı iş bo ) daħı medįne ehli tiresinde 

bolġan 

376.8 ādemler üçün toġrı iş bolmadı ( ) medįne ehli tiresinde bolġan ādemler bedevį 

Ǿarablardan 
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376.9 bo ı (lġuç ) resūl allahdan śoġışda ay lup ķaluvları 

(

rı

 

376.10  ) daħı özlerini resūl allahġa irişken ķaŧılıķlardan śaķlavları ( ) bu  işlerden 

sūl allahdan 

luv (

yaǾnį re

376.11 śoġışda ayrılup kaluvdan hem resūl allahġa irişken ķaŧılıķlardan özlerini śaķlavdan nehy 

ķı ) 

beblid hli he olġan b376.12 bunıñ se ür düristlikde medįne e m alar tiresinde b edevįler 

( ) alarġa śuśav 

376.13 irişmes ( ) da lıķ irişmes (ħı da aġır ) daħı açlıķ irişmes ( ) allahü 

teǾālā yolında 

376.14 śoġış ķıluvda ( ) daħı kāfirlerniñ ŧabŧay turgan orunlarından aŧları ve 

ayaķları birlen 

ŧabtam376.15 aslar ( ) kāfirlerniñ özlerine açuvlanuvlarına sebeb bolġan ŧabŧav birlen 

(  

376.16 ) daħı düşmānlar ŧarafından öltürülüv mecrūħ boluv ve maġlūb boluv kibi işlerden 

hiç nersege irişmesler 

376.17 ( ) meger kāfirlerniñ açuvlanuvına sebeb bolġan ornını ŧabŧasalar a lar hem 

düşmānl

yaķ basśa

ar ŧarafından 

 yā ki mecr376.18 bir żararlı nersege irişseler yaǾnį öltürilmiş ūĥ bolsalar ( ) bu  iş

sebebli 

 

376.19 śoġış ķıluvçı müǿminlerge yazılmış bolur ( ) iz Ǿamel yaǾnį śoġış kıluvçı 

ā

gü 

demlerniñ  her bir   

llik bolġan376.20 śoġışķa müteǾā  izgü Ǿamelden ħesāb idilür ( ) dür  istlikde allahü teǾālā

( ) 

376.21 żā ǿi Ǿ ķılmas ( ) izgülik ķıluvçılarnıñ ecrini ( ) daħı śoġış ķıluvçı 

376.22 müselmānlar allah yolında śarf ķılmaslar ( ) kiçkine nafaķanı meśelā bir 

ħurma yā ki andan da 



 907

376.23 az nesre ħażret-i Ǿaķįlniñ infāķ ķıluvı ķibi ( ) d

vı kibi (

aħı uluġ nafaķanı ħazret-i Ǿośmān 

birlen Ǿavf oġlı 

376.24 Ǿabdu’r-raħmannıñ infāk ķılu ) daħı seyrlerinde kirek barġanda 

ve kirek ķaytķanda 

376.25 bolsun çuķurnı kismesler ( ) meger bu  işlerni ķıldılar ise her ķayusı 

beraberinde bu  ādemlerge 

376.26 izgülik yazılur ( ) śoġış ķılġa llahü teǾālāniñ cezālavı üçün 

her bir 

n müselmānlarnı a

376.27 śoġışdaġı işlerine izgü Ǿamel yazılur ( ) Ǿamel ķılġan nerseleriniñ 

körkemreginiñ 

376.28 cezāsı birlen allahü teǾālānıñ medįne ehline alar tiresindegi bedevįlerge resūl allahġa 

ķaŧılıķlardan  

ışķa bik 

nı 

ġanmun 

irişken 

 

I / 377 

 

377.1 özlerini śaķlav toġrı iş bolmadı digen sözi ingeç ebū ħıŝme leylā bint ebū hısme isimli 

śaĥābe śoġ

377.2 aşuġup çıķtı anıñ ķıśśası bu  ŧarįķ ebū ħıśmanın baķçe yimişleri tamām pişüp yitken idi 

ve ħatu

377.3 ġāyet körkem ādem idi ħatunı baķçede ebū ħıŝmege kölegede orun ĥāżirledi astına palas 

tüşedi 

377.4 pişken ħurmalar kitürdi ve śalķun śu kitürdi ebū ħıŝme fikrge kitdi ve eytdi özim 

kölegede otur

377.5 yanımda śalķun śu ve pişken ħurma mātūr ħatun resūl ekrem bolsa isside śuśap açlıķ ve 

meşaķķat ile 

377.6 allah yolında śoġış ķıla miñe bu  iş münāsib bolmas diyü ķılıçnı ve süñgüsini alup 

tevege aŧlanup cil kibi 

377.7 aşuġup śoġışķa kitdi resūl allah munıñ kilüvine bik şāldandı bu āyet delālet ķıladur 

śoġış tamām 

377.8 bolġan śoñında śoġışķa yardem üçün kilgen Ǿasker śoġış ķılgān Ǿasker kibi ġanįmet 

mālına müsteħaķ 

377.9 boluvġa hem resūl ekrem śoġış tamām bolġannıñ śoñında kilgen Ǿāmirniñ iki oġlına 

ġanįmetden ülüş 
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377.10 birdi çünki allahü teǾālā k firlerni açuvlanduruvġa seb ıñ ŧabŧavı 

377.10 di eǾā

ā eb bolġan aŧlarn

berāberinde hem ecr bar 

di allahü t lā muħālifler birlen śoġış ķıluvnıñ farż-ı kifāye boluvı ĥaķında hem 

ħaber i vāĥidniñ Ǿāmelni 

377.11 mūcib boluvı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) müǿminler 

bolmadı ( ) 

377.12 küllisi śoġışķa çıġar bolmadı yā ki Ǿilm isterge yaǾnį müǿminlemiñ küllisine bir yolı 

çıġuv münāsib iş bolmadı bu  āyetde iki türli müŧālaǾa bar birisi śoġışķa 

Ǿilm istevge çıġuvnı irāde kıluv bir müŧālaǾası şol (

śoġışķa çıġuv yā ki 

377.13 Ǿilm isterge 

çıġuvnı irāde 

377.14 ķıluv birsi ) bes śoġışķa 

selm

çıġuvı münāsib bolmasa bes śoġışķa çıķsaçı

bütün mü ānnıñ 

377.15 birden  ( ) müǿminlerden her bir 

377.16 (

köp cemāǾatden 

) az cemāǾat yaǾnį bir ķabįle yā ki bir şehr ehli ( ) śoġışķa çıķmay 

āǾat dįde-i fıķh (Ǿilm) üyrenüv üçün (

ķalġan 

377.17 köp cem ) daħı śoġışķa çıķmay 

ķalġan cemāǾatlerini 

377.18 ķorķutuv üçün ( ) her ķayçan śoġışķa çıķġan cemāǾat śoġışķa çıķmay 

cemāǾat üzerine 

377.19 ķaytsalar bu  müŧālaǾage bināǿen bu āyetniñ nuzūl sebebinde şol ŧarįķ źikr ķılġanlar 

śoġışdan ķaluvçılarnı 

377.20 źemm birlen āyet ingenniñ śoñında müǿminler hemmesi śoġışķa çıġarġa aşuġup Ǿilm 

istevni bütünley ķoydılar 

ķıla 

ı 

377.21 şundan śoñ allahü teǾālā her bir köp cemāǾatden bir az cemāǾatke śoġışķa çıġup 

ķalġanlarına uluġ śoġışdan 

377.22 Ǿibāret bolġan nafaķa bābı kisilmesün üçün Ǿilm istev birlen emr ķıldı bu  müŧālaǾage 

bināǿen bu  āyet ħaber-i 

377.23 meşhūrnıñ Ǿamelde ħüccet boluvına cihādnıñ farż-ı kifāye boluvına hem fıķh üyretüvniñ 

farż-ı kifāye boluvına delālet 

377.24 ikinçi mütālaǾage bināǿen bu  āyetniñ maǾnāsı bu  ŧarįķ bola müǿminlerniñ küllisiniñ 

birden Ǿilm isterge çıġuvlar
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377.25 münāsib bolmadı bes her bir köp cemāǾatden az cemāǾat Ǿilm isterge çıķsaçı Ǿilm 

isterge çıķķan az cemāǾat 

377.26 dįnde fıķhnı üyretüp Ǿilm isterge çıķmay ķalġan cemāǾatlerini taĥśįl ķılup ķaytķaç 

bildürüp korķutsunlar 

377.27 üçün maǾnāsında yaǾnį oķuvdan maķśudları ķavmni irşād bolsun dünyā Ǿarżı bolmasun 

laǾage bināǿen bu  āyet 

77.28 fıķhnıñ farż-ı kifāyeden boluvına hem ħaber-i vāĥidniñ Ǿamelde delįl boluvına delālet 

artuķġa da 

378.1 iŧlāk ķılına (

bu  müŧā

3

ķıla ŧāǿife birge de birden 

 

I / 378 

 

) ķorķutķan nerseden śaķlansunlar üçün ( ) ey 

imān 

378.2 kitürgen ādemler ( ) şunday ādemler birlen śoġış ķılıñız ( ) ol ādemler 

378. ın bolurla

sizge 

3 yaķ r ( ) kāfirlerden müǿminlerge allahü teǾālā evvel yaķınları bolġan 

r birlen śoġ

 ķıluv birlen emr ķıldı niteki resūl allahġa yaķınları birlen śoġış ķıluv birlen emr ķılġan 

kāfirle ış 

378.4

idi (     

378.5 ) siz de yaķınlarınız ķaŧılıķ ve śoġışķa tözümlilik tapsunlar üçün ( ) 

n (

daħı 

378.6 bilsünler üçü ) düristlikde allahü teǾālā ( ) küfrden śaķlanuvçılarnıñ 

7 (

yardemi birlendür dip 

378. ) ve her ķayçan sūre indürilmiş bolsa ( ) bes münāfıķlardan 

rdur eytür 

şunday ādem 

378.8 ba ( ) sizniñ ķayuñızġa bu  indürülgen sūre įmān (taśdįk) 

 artdurdı diyü (

ni 

378.9 ) allahü teǾālā cevābda eytdi ammā įman kitürgen 

ādemler ( ) 

378.10 bu  indürülgen sūre įmān kitürgen ādemlerge įmān (taśdįķ) ni artdurdı ( ) 

daħı 
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378.11 įmān kitürgen ādemler sūre inüv sebebli şādlanurlar ( ) a ā 

şunday ādemler 

mm

avruv (k378.12 alarnıñ köñillerinde üfr ve nifāķ) bardur ( ) bes indürülgen sūre 

37 ünāfıķlarnıñ ve k8.13 m āfirlerniñ necsleri üzerine necs (küfrleri üste küfrni) artdurdı ( ) 

rler ldiler 

daħı bu  münāfıķlar 

378.14 ve kāfi  ö ( ) ĥālbūkim bular kāfirlerdür yaǾnį küfrlerinde hemįşelerdür 

( ) eyā münāfıķlar 

örmesler mi (bilmesler mi) 378.15 k ( ) düristlikde ol münāfıķlar türli belālar birlen 

belāǿlanurlar (  

378.16 ) her bir yılda śoġış ķılġanda ( ) bir yā ki iki mertebe ( ) munıñ 

378.17 nifāķlarından tevbe itmesler (

śoñında 

) daħı vaǾažlenmesler de ( ) 

ve her ķayçan 

378.18 münāfıķlarnı Ǿayblegen sūre irdürülmiş bolsa ( ) münāfıķlarnıñ baǾżısı 

baǾżısına 

378.19 ķarar yaǾnį bu  āyetni inkār ve masħara ķılup köz ķıśışurlar ( ) eyā 

müselmānlardan 

münāfıķlarnı 

ānlardan bir kişid e körmese ŧurup çıġup kiterler eger bir az kişi körseşüvinde 

378.20 hiç kim körmes mi sizni eger resūl allah ĥużūrında turup kitseñiz diyü eytürler eger 

378.21 müselm

ŧururlar 

378.22 ( ) munıñ śoñında rüsvāy boluvdan ķorķup resūl allah ĥużūrından dönerler 

çıġarlar ( ) 

378.23 münāfıķlarnıñ kōñillerini allahü teǾālā įmāndan döndürdi ( ) bunıñ 

378.24 münāfıķlar ĥaķnı fehm ķılmay turġan ķavmdür (

sebebli düristlikde ol 

) taĥķįk 

378.25 peyġamber kildi (

sizge öz cinsiñizden 

) ol peyġamber üzerine siz müselmānlarnıñ meşaķķati 

ve ķayġuġa 
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378.26 irişüvi ķaŧı aġırdur ( ) ol peyġamber sizniñ įmānıñız üzerine hem sizge 

izgülikniñ 

378.27 irişüvi üzerine ĥarįśdür (bik tileydür) ( ) her bir müǿmin üzerine 

378.28 hem raħmet ķıluvçıdur (

şefķatlidür 

) bes eger münāfıķlar ve ķafirler siñe įmān kitürüvden 

 

yüz döndürseler 

 

I / 379 

379.1 ( ) bes eyt sin ey muĥammed Ǿaleyi’s-selām miñe her işde allahü teǾālā 

yitküçidür ( ) maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ 

379.2 yoķ meger allahü teǾālā ginedür ( ) ol allahü teǾālā üzerine işimni tapşırdım 

( ) 

379.3 ve ol allah uluġ bolġan Ǿarşınıñ rabsidür. tevbe sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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379.4 (onunçı süre yūnus Ǿaleyi’s-selām süresi mekkede ingen cemǾį yüzde toķız āyet) 

379.5 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

379.6 ( ) murād bolġan maǾnāsın allahü teǾālā özi gine bilür “  “ maǾnāsında 

diyüvçiler de bar ( ) 

379.7 bu sūre içine alġan āyetler ( ) ħikmet iyesi bolġan allahü teǾālānıñ 

āyetleridür 

379.8 ( ) eyā Ǿaceb boldı mu ādemlerge ( ) özlerinden bolġan 

bir 

379.9 irge vaĥy kıluvımız ķāfirler resūl allahġa vaĥy kile başlaġaç Ǿaceb allahü teǾālā 

ādemlerge resūl yiberürge ebū 

379.10 ŧālib yetįminden başķa kişi tapmadı didiler ( ) ademlerni (kāfirlerni) 

Ǿaźāb birlen 

379.11 ķorķut sin diyü ( ) daħı įmān kitürgen ādemlerge süyünç bir diyü 

( ) bu ŧarįķ 

379.12 süyünç birüv düristlikde įmān kitürgen ādemler üçün bolġuçıdur ( ) 

rableri 

379.13 ĥużūrında rastlıknıñ ilk bolġan yaǾnį uluġ ve büyük  mertebesi ( ) kāfirler 

eytdi (  

379.14 düristlikde bu resūl muĥammed Ǿaleyhi’s-selām ( ) žāhir siĥrçidür diyü 

kāfirler bu sözleri birlen resūl allahdan 

379.15 Ǿādetde bolmaġan işlerniñ śudūrı birlen iǾtirāf ķıldılar ( ) düristlikde 

sizniñ rabbiñiz 

379.16 şunday rabdür kim ( ) köklerni ve yirlerni yaratdı ( ) altı 

künde 

379.17 ( ) munıñ śoñında Ǿarş üzerine ġālib boldı ( ) ħaķlar 

arasında 

379.18 işlerni tedbir ķılur ( ) hiç kimge hiç şefāǾat ķılıvçı yoķdur ( ) 

meġer 

379.19 allahnıñ iźni śoñında ġına şefāǾat ķılur bu āyet kāfirlerniñ śanemleri şefāǾat ķıluvçı dip 

iǾtiķādlarını 
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379.20 redd bola ( ) bu maǾbūdlikni ve rablikni muķteżį bolgan śıfatlar birlen 

śıfatlanġan allahıñız ( ) 

379.21 sizniñ rabbiñizdür ( ) bes ol rabñizge Ǿibādet ķılıñız ( ) eyā fikr 

ķılmaysız mı 

379.22 fikr ķılmañız allahdan başķaga Ǿibādet ķılmas idiñiz ( ) cıyılġanıñız ĥālde 

ķaytaçaķ 

379.23 ornıñız allahġadur ( ) allah ĥaķķ balġan vaǾde birlen vaǾde ķıldı 

( ) düristlikde 

379.24 allahü teǾālā ħalķnı yaratuvnı başladı ( ) munıñ śoñında yaǾnį yaratķannıñ ve 

helāk itkenniñ śoñında 

379.25 ķaytadan tirgüzür allahü teǾālā ( ) şunday ādemlerge cezāׂ birüv üçün 

( ) ol  

379.26 ādemler įmān kitürdiler ve izgü Ǿameller ķıldılar ( ) toġrılıķ birlen cezā birüv 

üçün ( ) 

379.27 daħı şunday ādemler kāfir boldılar ( ) kāfir bolġan ādemlerge 

ķızdurulġan issi 

379.28 śudan içmelik bolġuçıdur ( ) daħı rencitilüvçi Ǿaźāb bolġuçıdur 

( ) 

 

I / 380 

 

380.1 kāfir boluvları sebebli bu āyetde tenbih bar ħalķnı yaraŧuvdan hem ķabrlerinden 

tirgüzüvden maķśūd bi’ź źāt ŝevāb 

380.2 yiberüv ammā Ǿaźāb maķsūd bįl-ġareż ġına ikenlikge daħı allahü teǾālānıñ 

müǿminlerge śevāb birüvi luŧfına ve keremine 

380.3 münāsib bolġan nerse birlen boluvına şunıñ üçün śevābnı taǾyįn itmedi ammā 

kāfirlerge Ǿaźāb göyā ki 

380.4 bir avruv menzilinde ol Ǿaźābke kāfirlerni yavız iǾtiķādları ve ķabāĥat Ǿamelleri sürgen 

ikençilikge 

380.5 ( ) ol allahü teǾālā şunday allahdur ķuyaşnı yaratdı ( ) yaķtılık iyesi 
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380.6 itüp ( ) daħı āyeti nūr iyesi itüp yaratdı bu āyetde tenbih bar ķuyaşnıñ ĥadd-i 

źātında nūrlı 

380.7 bolup aynıñ ķuyaşķa muķābil boluv sebebli bi’l-ġarez ġına türli boluvına yaǾnį 

ķuyaşdan nūrnı kesb 

380.8 ķıluvına ( ) daĥi allahü teǾālā ķuyaş birlen aydan her birisine seyr ķıla ŧurġan 

orunlar 

380.9 çikledi ( ) yıllarnıñ śanını ve ĥesābını bilüviñiz üçün yaǾnį 

aylarnıñ 

380.10 ĥesābnı daħı künlemiñ ĥesābını muǾāmeleleriñizde bilüviñiz üçün ( ) bu 

meźkūrlarnı 

380.11 allahü teǾālā yaratmadı ( ) meger ĥaķlıķ birlen yaratdı ( ) āyetlerni beyān 

ķılur 

380.12 ( ) bile ŧurġan ķavm üçün çünki ķurān āyetleri birlen fāǿidelenüvçi bile 

turġan ķavm ginedür 

380.13 ( ) düristlikde kiçniñ ve kündizniñ kilüv ve kitüv birlen arŧuv 

kimüv birlen 

380.14 türli boluvında bolġuçıdur ( ) daħı allahnıñ ħalķ kılġan nerselerinde 

bolġuçıdur (     

380.15 ) köklerde ve yirlerde ( ) işleriniñ Ǿāķibetinden ķorķuvçı ķavm 

üçün Ǿalāmetler 

380.16 ( ) düristlikde şunday ādemler ( ) bizge yoluġuvnı ümįd 

ķılmaslar yaǾnį baǾŝni 

380.17 inkār itüvçidür ( ) daħı dünyā tirükligine rażı boldılar ( ) 

daħı dünyā 

380.18 tirükligi birlen ķarar tapdılar ( ) daħı şunday ādemler ( ) alar 

bizniñ āyetlerimizden 

380.19 ( ) ġāfillerdür ( ) bu śıfatda bolġan ādemler ( ) alarnıñ baraçaķ 

ornı cehennemdür 

380.20 ( ) kesb ķılġan nerseleri sebebli ( ) düristlikde şunday 

ādemler (      
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380.21 ) įmān kitürdiler daħı izgü Ǿamel ķıldılar ( ) ol 

ādemlerni 

380.22 rableri įmānları sebebli ħaķķ yolġa köndürür ( ) ol ādemlerniñ 

astlarından 

380.23 yılġalar (śular) aġar ( ) niǾmetler ucmaħlarında ( ) ol ādemlerniñ 

ucmaħlarda 

380.24 daǾvāları (duǾāları) ( ) ey allah sini kāmil pāklav birlen pāklaymız 

( ) daħı 

380.25 ol ādemlerniñ ucmaħda aralarında yā ki ferişteler ŧarafından bölekli turġan nerseleri 

( ) selāmdur 

380.26 ( ) ucmaħda müǿminlerniñ śoñġı duǾāları ( ) “düristlikde 

her bir maķtav 

380.27 bütün Ǿālemni terbiye idüvçi bolġan allahü teǾālā üzerinedür” dip eytüvleri yaǾnį 

müǿminler ucmaħķa kirseler 

380.28 ve allahü teǾālānıñ uluġlık śıfatnı bilseler (körseler) allahü teǾālānı celāl śıfatı birlen 

śıfatlarlar munıñ 

380.29 śoñında ferişteler bularnı āfetlerden selāmet bolmaķ birlen taĥiyyelerler *müşrikler 

Ǿaźāb inüvni 

 

I / 381 

 

381.1 aşuķdurġanları zamānda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) ve eger 

381.2 allahü teǾālā ādemlerge yavızlıķnı (Ǿaźābnı) aşuķdursa idi ( ) 

ādemlerge izgülikni 

381.3 aşuķduruvı kibi ( ) ādemlerge ölüm müddetleri ĥükm ķılınur idi bes 

hemmesi ölerler 

381.4 ve helāk bolurlar idi ( ) bes bizge yoluķuvnı ümįd itmegen 

ādemlerni ( baǾŝni 

381.5 inkār itüvçilerni) ķaldururmız ( ) azġunlıķlarında ( ) ĥayrān bolġanları 

ĥālde (  
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381.6 ) ve her ķayçan ademni żarar (avruv ve faķįrlik) tutsa (irişse) 

( ) bu żarardan 

381.7 ķutulur üçün yānį üzerine yatķan ĥālde bizge duǾā ķılur ( ) yeise 

olŧurġanı ĥālde yeise 

381.8 ayaķ üzere bolġanı ĥālde duǾā ķılur ( ) bes ol ādemden żarārını 

açķanımız (yibergenimiz) 

381.9 zamānda ( ) küfr yolı üzerine ötdi ol kişi yā ki duǾā ķılġan ornından ötdi 

(  

381.10 ) özine irişken żararġa yaǾnį żararnı açuvġa bizge duǾā ķılmaġan kibi yaǾnį duǾā 

ķıluvını bütünley 

381.11 unutdı ( ) oşandaķ yaǾnį kāfirlerge ķabāĥat Ǿamelleri ziynetli ķılınġan kibi 

( ) 

381.12 isrāf ķıluvçılara ziynetli ķılındı ( ) Ǿamel ķılġan nerseleri yaǾnį 

Ǿibādetlerden yüz 

381.13 döndürüvleri ve nefs arzularına çomuvları ( ) ve taĥķįķ ötken ümmetleri 

helāk ķılduķ 

381.14 ( ) sizden burun (mekke ħalķından) ( ) küfr sebebli žulm ķılġanları 

zamānda (  

381.15 ) ve taĥķįķ ötken ümmetlerniñ resūlleri žāhir muǾcizeler birlen kildiler 

( ) 

381.16 ötkendegi ümmetler resūllerine įmān kitürür bolmadılar ( ) oşandaķ yaǾni 

ötkendegi ümmetlerni 

381.17 resūllerni yalġanġa tutuvları sebebli cezālaġanımız kibi ( ) kāfir 

ķavmni cezālarmız  

381.18 ey mekke ehli sizni de ötken ümmetler kibi muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmnı yalġanġa 

tutuvıñız sebebli cezālarmız (  

381.19 )munıñ śoñında ötken ümmetlerni helāk ķılġannıñ soñında 

sizni yirde alar 
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381.20 ornına turġuçılar ķılurmız ( ) sizniñ niçük Ǿamel ķıluvıñıznı 

ķaravımız üçün yaǾnį 

381.21 izgü Ǿamel ķılursız mı yā ki ötkendegi ümmetler kibi yavız Ǿameller ķılursız mı 

( ) ve her 

381.22 ķayçan mekke kāfirleri üzerine oķulmış bolsa ( ) bizniñ āyetlerimiz ( ) 

žāhir 

bolġanları 

381.23 ĥālde ol āyetler ( ) bizge yoluķuvnı ümįd itmegen ādemler 

eytürler yaǾnį müşrikler 

381.24 ) bu ķurānġa başķa bolġan ķurānnı (kitābnı) kitür ol kitābda biz 

yıraķġa 

381.25 śanay turġan baǾs ŝevāb Ǿikāb kibi nerseler bolmasun yā ki biz mekrūh köre turġan 

maǾbūdlarımıznı 

381.26 ayblev kibi işler bolmasun ( ) yā ki öz ŧarafından bu ķurānnı almaşdur yaǾnį biz 

uşanmay turġan 

381.27 yā ki mekrūh köre turġan āyetler ornına başķa āyetler kitür diyü ( ) ey 

muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 

381.28 bu müşriklerge cevābda eyt minim dürist bolmas ( ) ķurānnı öz 

ŧarafımdan 

381.29 almaşduruvım ( ) iyermeymün min ( ) meger özime vaĥy ķılınġan 

nersege gine iyeremün 

 

I / 382 

 

382.1 ( ) düristlikde min korķamun ( ) eger ķurānnı almaşduruv birlen 

rabbime günāhlı 

382.2 bolsam ( ) uluġ künniñ Ǿaźābından ķorķamun ( ) eyt sin ey 

muħammed Ǿaleyhi’s-selām 

382.3 eger allahü teǾālā tilese ( ) min ķurānnı sizniñ üzeriñizge oķumas idim 

( ) 
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382.4 daħı allahü teǾālā ol ķurānnı minim tilim üzerine sizge bildürmes idi yaǾnį allahü teǾālā 

tilese miñe 

382.5 ķurānnı indürmes idi hem miñe ķurānnı sizge üyretüv birlen boyurmas idi elbette 

minim ķurānnı sizge 

382.6 üyretüvim allahnıñ tilevi birlendür ( ) taĥķįķ min sizniñ arañızda 

ķırķ yıl Ǿömr sürdim 

382.7 (ŧurdım) ( ) ķurān indürilmesden burun ( ) eyā siz ķurānnıñ minim 

ŧarafımdan tügil 

382.8 idükni bilmeysiz mi yaǾnį min sizniñ arañızda ķırķ yıl ŧurdım ķurān indürilmesden 

burun sizge hiç 

382.9 nerse oķumadım hem üyretmedim bu āyet işāret boladur ķurānnıñ Ǿādetden ŧış bolġan 

muǾcize boluvına çünki 

382.10 resūl allah nādān ķavm arasında ķırķ yıl turup da hiçbir Ǿilm birlen şuġullenmedi ve hiç 

bir Ǿālemni körmedi 

382.11 bir şiǾir de çıġarmadı hem ħuŧbe de oķumadı ķırķ yaşına irişdükde ħalķġa şunday kitāb 

oķudu ol kitābnıñ 

382.12 fesāĥati her bir feśāĥat birlen süylevçi ādemniñ feśāĥatinden üstün hem her bir menŝūr 

ve manžūm bolġan kelāmdan 

382.13 bülend boldı hem ol kitāb usūl ve furūǾ kāǾidelerini cāmiǾ evvelgilerniñ ķıśśalarından 

muħbir śoñġılarınıñ 

382.14 ĥadįŝlerinden mübeyyen boldı elbette bu kitābnı allahū teǾālā ŧarafından resūl allahġa 

taǾlįm idildi bes her bir Ǿaķlı 

382.15 birlen fikr ķılup vicdānına ķaytup ķaraġan ādem bu kitābınıñ kelām-ı allah idükni ādem 

sözi tügil idükni 

382.16 bilür  ( ) bes kimdür žālimrek ( ) allahü teǾālā üzerine 

yalġannı iftirā 

382.17 ķılġan ādemden ( ) yeise allahnıñ āyetlerini yalġanġa tutķan ādemden 

yaǾnį munlardan da 

382.18 žālim hiç kim yoķdur maǾnāsında ( ) düristlikde şāǿn ( ) müşrikler 

saǾādetke irişmesler 

382.19 ( ) daħı müşrikler allahdan başķaġa Ǿibādet ķılurlar 

( ) özlerine 
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382.20 żarar da ve fāׂide de birmey turġan nersege yaǾnį cānsız śanemlerge 

( ) daħı 

382.21 eytürler bu śanemler allah ĥużūrında bizniñ dünyā ve āħiret işlerinde yardem 

birüvçilerimiz diyü ( ) 

382.22 ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām śanemlerge Ǿibādet ķıluvçı müşriklerge eyt eyā siz 

allahġa ħaber biresiz mi ( ) bütün 

382.23 maħlūķātnı bilgen allahü teǾālānıñ bilmegen nersesi birlen yaǾnį bu śanemler allah 

ĥużūrında bizniñ yardemçilerimiz 

382.24 diyü allahġa ħaber biresiz mi bu allahġa maǾlūm bolmaġan nerse birlen ħaber birüv 

bola allahġa maǾlūm bolmaġan nerse 

382.25 yoķ çünki allahü teǾālā her bar bolġan nerseni biledür ( ) köklerde 

ve yirlerde maǾlūm 

382.26 bolmaġan nerse birlen ħaber biresiz mi yaǾnį sizniñ Ǿįbādet ķılġan nerseñiz yā kökde yā 

ki yirde bolur 

382.27 niçük bolsa da bular ĥādiŝ bolalar allahġa şerįk bolurġa lāǿik bolmaylar ( ) kāmįl 

pāklav birlen 

382.28 pāklaymun allahnı ( ) daħı allahü teǾālā müşriklerniñ şerįk 

ķılġan nerselerinden 

382.29 hem işrāklarından bülend boldı ( ) daħı ādem bolmadı ( ) meger bir 

gine ümmet boldı 

 

I / 383 

 

383.1 yaǾnį ĥaķlıķ üzerine müttefįk boldılar bu ittifāķ ādem Ǿaleyhi’s-selām zamānında 

ķābilniñ hābilni öltürüvine ķadar 

383.2 yā ki ŧūfān śoñında müǿminlerden başķa ādem ķalmavı śoñında ( ) bes nefs 

arzularına iyerüvleri sebebli 

383.3 türlendiler yā ki peyġamberler kilüvi sebebli ķayusı įmān kitürdi ķayusı inkār itdi 

(   

383.4 ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām eger de rabbiñden ĥükmni yā ki Ǿazābnı 

ķıyāmet künine ķadar kiçiktürüv birlen söz 
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383.5 ötmegen bolsa idi ( ) ümmetler arasında Ǿaźāb birlen dünyāda vaķtduķ ħükm 

ķılınur idi (  

383.6 ) ādemlerniñ iħtilāf ķılġan nerselerinde yaǾnį bāŧıllıķda bolġan ādem birlen 

ĥaķlıķda bolġan ādem ayrılur 

383.7 idi bāŧıllıķda bolġan ādemni helāk ķılınur idi ĥaķlıķda bolġan ādemni ķaldurulur idi 

( ) 

383.8 daħı mekke kāfirleri eytürler ( ) muĥammed Ǿaleyhis-selām üzerine biz 

śoraġan Ǿalāmetlerden bolġan 

383.9 Ǿalāmet indürülseçi ( ) rabbisinden ( ) bes eyt sin ey muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām mekke kāfirlerine 

383.10 budur başķa tügildür ġaybni bilüv allahġa ĥāśdur ( ) bes śoraġan nerseñizniñ 

inüvini kütiñür1 (  

383.11 ) düristlikde min sizniñ birlen birge kütüp ŧuruvçılardanmun 

( ) 

383.12 ve her ķayçan ādemlerge raĥmetni tatutsak yaǾnį selāmetlikni ve baylıķnı ( ) 

żararlı nerse (avruv 

383.13 ve faķįrlik) śoñında ( ) tutdı idi ol żararlı nerse ādemlerni ( ) 

şol vaķtde 

383.14 ādemler üçün bizniñ āyetlerimizde (yiberüvde) mekr (ŧaǾan ve hįle) bolur mekke ehline 

yidi yıl açlıķ bolġannıñ 

383.15 śoñında mekke ħalķı tamām helāk bolurġa yaķınlaşdılar şundan śoñ allahü teǾālā 

raĥmeti birlen açlıķnı 

383.16 köterdi soñra allahü teǾālādan āyet indürüvni istey başladılar resūl allahġa hįle ķıla 

başladılar (  

383.17  ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām ādemlerge allah mekr yüzinden 

yaǾnį mekrge cezā birüv yüzinden 

383.18 aşuġuvçıraķdur ( ) düristlikde bizniñ ilçilerimiz (śaķçı feriştelerimiz) 

( ) siz mekr 

                                                 
1 “kütiñiz” olmalı. 
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383.19 ķılġan nerseni yazarlar ( ) ol allahü teǾālā şunday allahdur ( ) seyr kıldurur 

sizni (  

383.20 ) ķurı yirde ve deryāda ( ) tā kim her ķayçan siz kimede 

paraħoŧlarda 

383.21 bolsañız ( ) daħı kimeler ve poraħaŧlar ādemler birlen aķsalar ( ) 

ħoş ve tiygüz 

383.22 cil birlen ( ) daħı ādemler bu yaħşı cil birlen şādlansalar ( ) ol 

kimege 

383.23 ķaŧı isküçi cil kilür bolsa ( ) daħı her bir ŧolķun kile turġan 

383.24 orundan ŧolķun kilür bolsa ol kimedegi ādemlerge ( ) daħı ol 

kimedegi 

383.25 ādemler žann ķılur bolsalar özleri helāķlik birlen çolġanmış boluvlarını yaǾnį helāk 

bolamız diyü žann 

383.26 ķılsalar ( ) birden her ķayusı allahġa yalbarurlar ( ) allah üçün 

dįnni śāf 

383.27 ķılġanları ĥālde yaǾnį şirkden başķa ( ) daħı eytürler eger bizni bu 

hilākatden 

383.28 kutķarsañ ( ) şükr ķıluvçılardan bolur idük diyü ( ) 

bes bu ādemlerni 

383.29 hilākatden ķutķarġan zamānda ( ) şol vaķtduķ alar yirde bozuķlıķ 

kılurlar (  

 

I / 384 

 

384.1 ) ĥaķdan başķa ( ) ey ādemler ( ) budur başķa 

tügildür bozuķlıķıñıznıñ 

384.2 żararı öziñizgedür ( ) dünyā tirükliginiñ fāׂidelene turġan nersesi birlen 

gine fāׂidelenürsiz 
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384.3 ( ) munıñ śoñında ķaytaçaķ orunñız bizgedür ( ) bes ħaber 

birürmiz sizge (     

384.4 ) sizniñ Ǿamel ķılġan nerseñiz birlen ( ) budur başķa 

tügildür dünyā 

384.5 tirükliginiñ śıfatı ( ) śu kibidür ( ) indürdük biz ol śunı ( ) 

yuķarıdan 

384.6 ( ) bes ol śu sebebli yirniñ ölenleri (öse turġan nerseleri) birisi birisi 

384.7 birlen ķaŧnaşdı ( ) ādemler daħı dört ayaķlı ĥayvānlar aşay turġan 

nerselerden 

384.8 ( ) tā kim yir öziniñ körkemligini alsa ( ) daħı türli 

ösli 

384.9 ölenler ve iginler birlen (yaş kilinler kibi) ziynetlense ( ) daħı yir ehli żann 

ķılsa (  

384.10 ) düristlikde ol yir ehli bizniñ yir üzerine küçimiz yitküçidür diyü yaǾnį 

yirde 

384.11 ösken fāǿideli türli nerselerini alurġa küçimiz yiter diyü žann ķılsalar 

( ) ol 

384.12 yirge bizniñ emrimiz (ķażāmız yā ki Ǿaźābımız) kilse kiçde yā ki kündizde yaǾnį ol 

yirde ösken 

384.13 nerselerge āfet yiberürmiz ( ) bes ol yirni (ׂösken nerselerini) evrilmiş 

kibi 

384.14 ķılsaķ ( ) göyā ki ol yirde ösken nerseleri ötken kiçde turmaġan 

(bolmaġan) 

384.15 idi ( ) oşandaķ bu beyān ķıluvımız kibi ( ) āyetlerni beyān ķılurmız 

(  

384.16 ) fikr ķıla turġan kavm üçün çünki fikrsiz ķavmni ķadar āyetler źikr ķılınsa 

da bileçek 

384.17 ve fāǿideleneçek tügiller ( ) ve allahü teǾālā selāmetlik yurŧına 

(cennetke) ünder ħalķnı 
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384.18 ( ) daħı tilegen ādemni köndürür ( ) toġrı bolġan yolġa 

(  

384.19 ) izgülik kılġan ādemlerge bolur ( ) körkem ŝevāb (cennet) daħı 

artuķlıķ 

384.20 (allahü teǾālānı körüv) ( ) daħı izgülik ķılġan ādemlemiñ yüzlerini 

ķaralıķ 

384.21 ürtmes ( ) daħı ħorlıķ ürtmes yaǾnį tamuġ ehlleriniñ yüzlerini yüzlerini ürtken 

kibi ķaralıķ ve ħorlıķ 

384.22 ürtmes ( ) bu śıfatda bolġan ādemler ucmaħ iyeleridür ( ) 

hem alar ucmaħda 

384.23 ( ) meñgü ķaluvçılardur ( ) daħı şunday ādemler 

yavızlıķlarnı kesb itdiler (  

384.24 ) alarnıñ yavızlıķları (küfr) niñ cezāsı meŝeli berāberindedür yaǾnį Ǿaźāb şol 

yavızlıķları 

384.25 ķadar ġınadur artuķ bolmas ammā izgülikniñ cezāsı meŝeli berāberinde gine tügildür 

artuķ da bolur ( ) 

384.26 daħı yavızlıķlarnı kesb ķılġan ādemlerni ħorlıķ ürter ( ) ol ādemler üçün 

allahdan (açuvından) 

384.27 yoķdur ( ) hiç śaķlaġuçı ( ) göyā ki ol yavızlıķlarnı kesb 

ķılġan 

384.28 ādemlerniñ yüzleri ürtüldi ( ) kiçden bolġan kisekler birlen ( ) 

ķaranġu bolġan ĥālde ol kiç 

 

I / 385 

 

385.1 yaǾnį yüzlerine göye ķaranġu kiçlerniñ ķaralġı kiygüzildi ( ) bu śıfatda 

bolġan ādemler 

385.2 oŧ iyeleridür ( ) alar tamuġ oŧında meñgü ķaluvçılardur 

( ) 
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385.3 cıyılġanları ĥālde her iki tāǿifeni ķıyāmet küninde ķabrlerinden ķobarurmız (cıyarmız) 

( ) munıñ 

385.4 śoñında eytürmiz ( ) allahġa Ǿibādetde ġayrni şerįk ķılġan ādemlerge 

( ) ornıñızġa 

385.5 lāzım ve ŝābit bolıñız ( ) siz hem allahnıñ şerįkleri diyü iǾtiķād ķılġan 

şerįkleriñiz (  ) 

385.6 )bes ol müşrikler birlen şerįkleri arasını ayurduķ hem aralarındaġı dostlıķlarunı 

bitürdük 

385.7 ( ) daħı müşriklerniñ allahġa şerįk diye iǾtiķād ķılġan nerseleri (maǾbūdları) 

eytür 

385.8 ( ) siz bizge Ǿibādet ķılur bolmadıñız çünki ĥaķķiyyetde müşrikler 

nefs arzularına 

385.9 Ǿibādet ķıldılar ( ) bes allahü teǾālā yiter ( ) bizniñ birlen 

sizniñ arañızda 

385.10 şāhid boluv yüzinden ( ) düristlikde biz sizniñ Ǿibādetleriñizden 

ġāfiller bolduķ 

385.11 ( ) bu orunda her bir nefs śınar-bilür ( ) ǒziniñ ötkende ķılġan 

Ǿamelni 

385.12 bes ol Ǿamelniñ fāׂidesini ve żararını körür ( ) daħı her nefs allahġa 

ķaytarılmış 

385.13 bolurlar ( ) ol allahü teǾālā her nefsniñ ħaķķ bolġan ħocasıdur ( ) daħı 

müşriklerden 

385.14 ġāǾib bolur ( ) allahġa iftirā ķılġan nerseleri (maǾbūdları) ( ) 

385.15 eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām şol müşriklerge kim rızķlandurur sizni 

( ) kökden hem 

385.16 yirden elbette rızķlar semāvį bolġan sebeblerden arżį maddelerden ħāśıl bolalar 

(  
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385.17 ) yā ki kim mālik bolur (ħalķ ķılur) işite turġan ķuvve birlen köre turġan 

ķuvveni (  

385.18 ) daħı ölükden tirükni kim çıġarur yaǾnį nuŧfeden ĥayvānnı 

( )   

385.19 ) daħı ölükni tirükden kim çıġarur yaǾnį ĥayvāndan nuŧfeni ( ) ve 

kim Ǿālemniñ 

385.20 işini tedbįr ķılur ( ) elbette bularnı inkār ķıla almaslar allah dip eytürler 

(  

385.21 ) bes eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) iş şulay bolsa yaǾnį bu 

meźkūrlerni hemmesini allahü teǾālā ķılur 

385.22 bolsa niçük allahdan ķorķmaysız Ǿibādetde şerįk ķıluvıñızda ( ) bes oşbu 

maǾbūd bolġan 

385.23 allahıñız ( ) sizniñ ĥaķķ rabbiñizdür ( ) bes ħaķlıķ śonında nerse 

bar yaǾnį ħiç 

385.24 nerse yoķ ( ) barı azġunlıķ ġına bar bes bir kişi maĥż ĥaķlıķ bolġan yalġız 

allahġa Ǿibādetden 

385.25 şirkke Ǿudūl ķılsa taĥķįķ azġunlıķġa tüşdi ( ) bes niçük ĥaķdan 

385.26 azġunlıķġa döndürilmiş bolasız ( ) oşandak yaǾnį rabbiñ allahü teǾālāge ŝābit 

bolġan kibi 

385.27 ( ) rabbiñniñ sözi ve ĥükmi ŝābit boldı ( ) allahü 

teǾālānıñ ŧāǾatinden çıķġan 

385.28 ādemlerge yaǾnį küfrlerinde ŝābit bolġan ādemlerge ( ) düristlikde 

allahnıñ ŧāǾatinden çıķġan ādemler 

 

I / 386 

 

386.1 įmān kitürmesler digen sözni ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhis-selām müşriklerge 

( ) 
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386.2 eyā sizniñ Ǿibādetde allahġa şerįk ķılġan nerselerñizden (maǾbūdlarñızdan) bar mı 

( ) ħalķnı 

386.3 başdan yaratķan źāt ( ) munıñ śoñında ölgeç ķaytadan ĥaşr üçün yaraŧķan źāt 

(  

386.4 ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām müşriklerge allahü teǾālā ħalķnı 

başda yaraŧur ( ) 

386.5 munıñ śoñında ĥaşr üçün ölgeç ķaytadan yaraŧur ( ) bes niçük toġrı ve 

ĥaķķ yoldan 

386.6 döndürilmiş bolasız ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 

müşriklerge eyā sizniñ allahġa Ǿibādetde 

386.7 şerįk ķılġan şerįkleriñizden bar mı ( ) ħaķlıķġa köndürgen źāt 

( ) 

386.8 eyt śin ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) müşriklerge ĥaķlıķġa allahü teǾālā köndürür 

( ) eyā ĥaķlıķġa 

386.9 köndürgen źāt mı ( ) iyerilmiş boluvġa ħaķlıraķ ( ) yā ki 

ĥaķlıķġa könülmegen 

386.10 źāt mı iyerilmiş boluvġa ħaķlıraķ ( ) meger ħaķlıķġa könilmiş bolur 

köndürülmiş bolġan vaķtda ġına 

386.11 yaǾnį bu iki źātnıñ ķayusı iyerilmiş boluvġa ħaķlıraķ ve münāsibrek elbette evvelgisi 

ħaķlıraķ boluvı yaķına 

386.12 ve bedāhet maǾlūmdur ( ) bes ni boldı sizge ( ) Ǿaķl-ı bāŧıl boluvını 

tilegen nerse birlen 

386.13 niçük ĥükm ķılursız yaǾnį iyerürge ħaķlı bolmaġan nersege iyerüv birlen niçük ĥükm 

ķılursız (  

386.14 ) müşriklerniñ köpisi iyermes iǾtiķād ķılġan nerselerinde ( ) meger ĥayāli 

bolġan gümānġa iyerür 

386.15 yaǾnį ġaǾįbni şāhidke maħlūķnı ħalķġa ķıyās ķıluv birlen bātıl ķıyāslarġa iyerür 

(  
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386.16 ) düristlikde źann ĥaķdan hiç nerseni muñsız ķılmas ( ) düristlikde allahü 

teǾālā ( ) 

386.17 müşriklerniñ ķılġan işlerni bilgüçidür bes tiyüşli cezālarnı birür ( ) 

daħı bu ķurān 

386.18 bolmadı ( )allahdan başķadan iftirā ķılınmış bolmadı yaǾnį ħalķ 

ŧarafından iftirā ķılınmadı 

386.19 ( ) likin allahü teǾālā bu ķurānnı indürdi ( ) aldında bolġan 

nerseni yaǾnį başķa 

386.20 semāvį kitāblarnı taśdįķ itüp yaǾnį rastlavçı itüp ve alarġa muvāfıķ itüp ( ) 

daħı allahü 

386.21 teǾālānıñ yazġan iǾtiķādlarnı ve şerįǾatlerni ayurup beyān idüvçi itüp 

( ) ol 

386.22 ķurānnıñ bütün Ǿālemni terbiye idüvçi bolġan allahü teǾālānıñ ĥużūrından indürülmiş 

boluvında aślā şik yoķdur 

386.23 ( ) ve yā ki kāfirler ķurānnı muĥammed (śallallahü Ǿaleyh-i ve sellem) 

iftirā ķıldı diyü eytürler mi 

386.24 ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) eger kāfirler ķurānnı muħammed 

Ǿaleyhi’s-selām öz iftirā ķılup çıġardı 

386.25 diyseler alarġa cevābda eyt feśāĥat ve belāġatde ķurānnıñ meŝeli bolġan bir gine sūreni 

kitüriñiz yaǾnį eger de ķurānnıñ  

386.26 minim ŧarafımdan çıġarıluvı mümkin bolsa siz de minim kibi faśįĥ Ǿarabsız aķıllı bir 

gine şunday faśįĥ sūre yaśañız 

386.27 ( ) daħı allahdan başķa küçiñiz yitken ādemlerni bu bir sūreni 

kitürüvge yardem itüvge 

386.28 çakırıñız ( ) eger kurānı muĥammed Ǿaleyhi’s-selām özį çıġardı digen 

daǾvāñızda rast bolsañız 

386.29 ( ) belki şol nerseni (ķurānnı) āyetlerinde oylanmasdan evvel işitkeçde 

yalġanġa tutdılar 
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387.1 ( ) ol nerseniñ (ķurānnıñ) sāǿnını bilüvni iĥāŧa ķılmadılar 

( ) 

387.2 daħı alarġa ķurānnıñ teǿvįli kilmedi yaǾnį aślā oylamayınça hem ķurānnıñ maǾnālarına 

źihnleri irişmeyinçe 

387.3 evvel işitkeçde ata ve babalarına iyerüp ķurānnı inkār itüvge ve yalġanġa tutuvġa 

aşuķdılar ( ) 

387.4 oşandak yaǾnį mekke kāfirleri sini yalġanġa tutduķları kibi ( ) 

mekke kāfirlerinden 

387.5 burun bolġan kāfirler de peyġamberlerni yalġanġa tutdılar ( ) bes ey muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām iǾtibār ķılup 

387.6 ķara sin ( ) žālimlerniñ śoñġı ĥālleri niçük boldı yaǾnį 

peyġamberlerini 

387.7 yalġanġa ŧutķan ötken ümmetlerge niçük Ǿaźāb ķılındı sini yalġanġa ŧutķan kāfirlerge 

de şunday Ǿaźāb 

387.8 bolur ( ) mekke ehlinden ķurānġa įmān ķitürgenleri bardur 

( ) daħı 

387.9 mekke ehlinden ķurānġa įmān ķirtürmegenleri bar ( ) ey 

muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siniñ rabbiñ 

387.10 bozuķlıķ ķıluvçılarnı bilgüçirekdür ( ) ve ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām 

eger sini hemişe ķavmiñ 

387.11 yalġanġa ŧutsalar da ( ) bes eyt sin özüm üçün öz Ǿamelim ( ) ve 

sizniñ 

387.12 üçündür sizniñ Ǿameliñiz yaǾnį miñe öz Ǿamelimniñ cezāsı bolur ve sizge hem öz 

Ǿameliñizniñ cezāsı bolur 

387.13 ( ) siz minim Ǿamel ķılġan nerselerimden bizgüçisiz ( ) 

ve hem min sizniñ 

387.14 Ǿamel ķılġan nerseñizden bizgüçimün ( ) daħı ey muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām ķavmiñden bardur 

387.15 şunday ādemler ķurān oķuġan vaķtiñde hem şerįǾatni üyretken vaķtiñde siniñ söziñe 

ķulaķ śalurlar 
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387.16 yaǾnį söziñni ŧıñlap tururlar likin aśla işitmegen ādem kibi söziññi ķabūl ķılmaslar 

(  

387.17 ) sin mi ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām çoķraķ ĥükminde bolġan ādemge 

ĥaķķ söziñni işitdürürsün elbette 

387.18 işitdüre almassun ( ) daħı ol çoķraķ ĥükminde bolġan ādemler Ǿaķlsızlar 

da bolsalar 

387.19 yaǾnį ol ādemlernin çoķraķ ĥükminde boluvlarına Ǿaķlları birlen oylamavları da ķoşulsa 

(  

387.20 ) daħı ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām ķavmiñ cümlesinden şunday ādemler bar 

siñe ķararlar yaǾnį siniñ peyġamber 

387.21 boluvıñnıñ delįllerini ve Ǿalāmetlerini körürler likin hemįşe śini bir de körmey turġan 

śoķır ādem kibi taśdįķ 

387.22 kılmaslar ( ) bes sin mi ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām śoķır 

ĥükminde 

bolġan ādemlerni ħaķķ 

387.23 yolġa köndürürsün elbette köndüre almassun ( ) daħı ol közleri śoķır 

ĥükminde bolġan 

387.24 ādemlerniñ ķalbleri de körmes bolsa yaǾnį közleriniñ yoķ ĥükminde boluvına baśįretniñ 

de yoķlıġı ķoşulsa 

387.25 ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) ādemlerge hiç nersede żulm 

ķılmas (  

387.26 ) likin ādemler özleri özlerine žulm ķılurlar bu āyetde bende üçün fiǾl 

iħtiyārı bolup 

387.27 bendeniñ bütünley iħtiyārı meslūb bolmavına delālet bar ( ) ey muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām şol 

387.28 künni źikr ķıl ol künde müşriklerni ĥesāb üçün ķabrlerinden ķobarur allahü teǾālā 

( ) 

387.29 eytür senle ol müşrikler dünyāda yā ki ķabrlerinde ŧurmaġan kibi bolurlar 

( ) meger kündizden 
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388.1 bir az zamān ġına ŧurġan kibi bolurlar yaǾnį ķıyāmet ķorķuvından dünyāda yā ki 

ķabrlerde ŧuruv müddetlerini 

388.2 azġa śayurlar ( ) aralarında birisini birisi tanışurlar yaǾnį az ġına 

müddet ayrılışup ŧurġan 

388.3 ādemler kibi bażısı baǾżısını tanurlar likin bu tanışuv ķabrlerinden ķobarılġan vaķtda 

ġına bolur mundan śoñ 

388.4 başlarına kilgen işlerniñ ķaŧılıġından tanışuvları biter çünki her kimde öz ķayġusında 

bolur ( ) 

388.5 taĥķįķ şunday ādemler żarar itdi ( ) ol ādemler allahġa yoluķuvnı 

yalġanġa ŧutdılar idi 

388.6 ( ) daħı ħaķlıķġa köñilmiş bolmadılar idi ( ) eger körsetsek 

siñe ey 

388.7 muĥammed Ǿaleyhi’s-selām ( ) müşriklerge dünyāda vaǾde ķılġan 

nersemizniñ (Ǿaźābmıznıñ) baǾżısını 

388.8 niteki bedr śaġışı küninde körsetdi allahü teǾālā ( ) yā ki siñe körsetmesden 

sini öltürsek 

388.9 ( ) bes bizgedür hemmesiniñ ķaytaçaķ ornı ( ) munıñ śoñında 

allah şāhiddür 

388.10 ( ) ol müşriklerniñ ķılġan işleri üzerine ( ) ötken 

ümmetlerden her bir 

388.11 ümmet üçün peyġamber bardur allahü teǾālā ol resūllerni ümmetlerini ħaķlıķġa ünder 

üçün yiberdi (  

388.12 ) bes her ķayçan ol ümmetlerniñ peyġamberleri muǾcizeler birlen kilseler 

ümmetler ol peyġamberlerini 

388.13 yalġanġa tutsalar ( ) peyġamberler birlen yalġanġa tutuvçı ümmetler 

arasında Ǿadllik hem  

388.14 ĥaķlık birlen ĥükm ķılınur yaǾnį allahü teǾālā peyġamberlerni Ǿaźābdan ķutķarur 

yalġanġa tutuvçılarnı helāk 

388.15 ķılur ( ) ĥālbūkim ol ümmetler Ǿaźāb ķılunuv sebebli žulm ķılınmaslar 

belki her birisinin  
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388.16 Ǿaźābları günāhları berāberinde bolur ( ) daħı müşrikler eytürler 

yıraķġa 

388.17 śayup bu Ǿaźāb birlen vaǾde ķayu zamān bolur diyü yaǾnį bu Ǿaźāb vaǾde ķılınġan bolsa 

ķayçan 

388.18 iner diyü ( ) eger siz (muĥammed Ǿaleyhi’s-selām hem müǿminler) bu 

vaǾdede rast 

388.19 sözliler bolsañız ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) ( ) min 

özüm üçün mülklene 

388.20 almaym ( ) żararnı ( ) daħı fāǿideni bes min özüm üçün żarar ve fāǿideni 

mülklene almaġaç 

388.21 sizniñ üçün niçük Ǿaźāb inüvini mālik bolaym ( ) meger allahü teǾālā tilegen 

nerse gine mülklene 

388.22 alam ( ) ötkendegi ümmetlerden her bir ümmet üçün ecel bardur yaǾnį helāk 

boluvları üçün 

388.23 taǾyįn ķılınġan müddet bardur ( ) her ķayçan ol ümmetlerniñ helāk boluvları 

üçün taǾyįn 

388.24 ķılınġan müddetleri kilse ( ) bes ol müddetden bir az zamān ġına da 

kiçikmesler ( ) 

388.25 daħı ol müddet üzerine ilk de bolmaslar ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-

selām) Ǿaźabnı aşuķduruvçı 

388.26 kāfirlerge eyt miñe ħaber biriñiz ( ) eger allahnıñ siz aşuķdurġan Ǿaźābı sizge 

kilse 

388.27 ( ) kiçde yaǾnį sizniñ yuķlaġan vaķtiñizde ( ) yeise kündizde yaǾni sizniñ 

maǾāş istev 

388.28 birlen meşġūl vaķtıñızda ( ) Ǿaźābdan ķayu nerseni aşuķdururlar 

müşrikler (  

388.29 ) her ķayçan allahnıñ Ǿaźābı inse ve vāķıǾa bolsa ( ) ol allahġa yā ki 

Ǿaźabke įmān 
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389.1 kitürürsiz mi ( ) ķayçan kāfirler Ǿaźāb ingenniñ śoñında įman kitürseler alarġa 

ĥāżır mı įmān ķitürdiñiz dip eytilür 

389.2 ( ) ve taĥķįķ ol Ǿaźābnı aşuķdurur boldıñız ħorlaġanıñız ĥālde 

( ) 

389.3 munıñ śoñında küfr sebebli özlerine žulm ķılġan ādemlerge eytilür ( ) 

hemįşe rencitüvde 

389.4 bolġan Ǿaźābnı tatuñız diyü ( ) cezā ķılınmış bolmassız ( ) 

meger kesb 

389.5 ķılġan nerseñiz (küfriñiz ve günāhlarıñız) sebebli cezā ķılınursız ( ) ey 

muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

389.6 sinden bu bizni ķorķutķan Ǿaźābıñ ĥaķ mı diyü ħaber isterler kāfirler ( ) eyt 

sin cevābda 

389.7 ey muĥammed belį  rabbim birlen ķasem ķılup eytemün ( ) düristlikde sizge 

vaǾde ķılınġan Ǿaźāb ĥaķdur 

389.8 ( ) daħı siz ol Ǿażābnı ötkergüçiler (bitürüvçiler) tügilsiz 

(  

389.9 ) ve eger küfr hem ħaķķ ġayr sebebli žulm ķılġan nefs üçün bolsa idi 

( ) yirde 

389.10 bolġan nerselerniñ hemmesi yaǾnį yirde bolġan ħazįneler ve māllar ( ) ol 

māllar ve ħazįneler 

389.11 birlen özini Ǿaźābdan fidyeler (çulup alur) idi hiç ayamas idi likin ķıyāmet küninde 

389.12 fidyeni ķabūl ķılınmay ( ) kāfirler įmān kitürmev üzerine ökinüvni 

yaşirürler (  

389.13 ) Ǿaźābnı körgenniñ śoñında çünki dünyāda vaķtda bir de ĥesāb ķılmaġan 

Ǿaźābnı körüvleri sebebli 

389.14 ĥayrān bolup ķalurlar bes süyleşürge ķuvvetleri yitmes ( ) daħı źālimler birlen 

mažlūmlar 
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389.15 arasında ĥükm ķılınur ( ) toġrılıķ birlen ( ) ĥālbūkim ol žālimler 

birlen mažlumlar 

389.16 ĥükminde žulm ķılınmaslar ( ) āgāh olıñız düristlikde allah üçündür 

( ) 

389.17 köklerde ve yirlerde bolġan nerseler ( ) āgāh olıñız düristlikde allahnıñ 

vaǾdesi 

389.18 ĥaķdur ( ) likin ādemlerniñ köpisi allahnıñ vaǾdesiniñ ħaķķ 

idükni 

389.19 bilmesler ( ) ol allahü teǾālā dünyāda ölüklerni tirgüzür ve tirüklerni 

öltürür bes āħiretde hem 

389.20 tirgüzüv ile öltürüvge kādir bolur çünki ķudret-i źātından kilgen allahü teǾālā hemįşe 

ķādir bolur hem 

389.21 ĥayāt birlen mevtni bi’ź-żāt kābil bolġan madde hemįşe ĥayāt birlen mevtni ķābil bolur 

( ) 

389.22 ve ol allahü teǾālāge hemmeñiz ķıyāmetde ķaytarılmış bolursız ( ) ey ādemler 

( ) 

389.23 taĥķįķ sizge rabbiñizden vaǾaž kildi yaǾnį ĥikmetni cāmiǾ bolġan ve āmellernin 

körkemlerinden ve eşekįlerin de 

389.24 kāşif bolup da Ǿamelleriniñ körkemlerine ķızuķdurġan ve eşekįlerinden ķorķutķan kitāb 

kildi (  

389.25 ) daħı köñilleriñizde bolġan nerselerge (şik ve küfr avruvlarına) şifā bolġan 

kitāb kildi 

389.26 ( ) daħı įmān kitürüvçilerni ĥaķlıķġa köndüre turġan ve raĥmet 

bolġan kitāb 

389.27 kildi yaǾnį įmān kitürüvçiler ol ķurān birlen Ǿamel ķıluvları sebebli azġunlıķ 

ķaranġulıķlarından 

389.28 ķutulup įmān nūrı ile müşerref bolurlar hem ol ķurānġa įmān kitürüvleri sebebli 

cehennem ŧabaķalarında 
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390.1 bolġan orunları cennet derecelerinde bolġan orunlar birlen almaşdurulur 

( ) 

390.2 ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām allahü teǾālā fażlı bolġan islām birlen hem allahnıñ 

raĥmeti bolġan ķurān birlen ādemlerge süyle 

390.3 yaǾnį islām birlen ķurānnıñ allahnıñ bendelerge fażlı ve raĥmeti idükni eyt 

( ) bes allahnıñ fażlı 

390.4 bolġan islām sebebli hem allahnıñ raĥmeti bolġan ķurān sebebli ādemler şādlansunlar 

( ) ol 

390.5 allahnıñ fażlı bolġan islām birlen allahnıñ raĥmeti bolġan ķurān ādemlerniñ cıyġan 

nerselerinden (dünyā māllarından) 

390.6 izgürekdür ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām eyt siñ ādemlerge 

(yehūdlerge) miñe ħaber biriñiz dip (  

390.7 ) allahü teǾālā sizge rızķdan nerse indürdi ( ) bes 

allahü teǾālā indürgen 

390.8 rızķdan baǾżısını ħarām ve baǾżısını ĥelāl ķıldıñız yaǾnį bu ĥayvānlarnıñ ķarınlarında 

bolġan balalar irlerimizge 

390.9 ĥelāl ve ħatunlarımızġa ĥarām didiñiz (rızķnıñ bendelerge vuśūli semāvį bolġan 

sebebler birlen muķadder bolġanlıķı 

390.10 üçün indürülmiş boluv birlen taǾbįr ķılındı ( ) eyt sin ey muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām müşriklerge  

390.11 rızķınıñ baǾżısını ĥarām ķılup baǾżısını ĥelāl ķıluvda sizge allah iźn birdi mi 

( ) 

390.12 yā ki allahġa iftirā ķılasız mı ( ) nidür şunday ādemlerniñ gümānı 

(  

390.13 ) ol ādemler allahġa yalġannı iftirāǿ ķılurlar ( ) ķıyāmet küninde 

yaǾnį ķıyāmet küninde 

390.14 bu yalġannı iftiraları üzerine Ǿaźāb ķılmamız dip ĥesāb ķılalar mı elbette Ǿaźāb 

ķılanaçaķlar ( ) 
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390.15 düristlikde allahü teǾālā ( ) ādemlerge fażl ve raħmet iyesidür yaǾnį 

ādemlerni Ǿaķl 

390.16 birüp ve peyġamberler yiberüp ve kitāblar indürüp ĥaķlıķġa köndürdi ( ) 

likin 

390.17 ādemlerniñ köpisi ( ) bu niǾmetlerge şükr ķılmaslar ( ) daħı 

ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

390.18 hiç işde bolmassañ ( ) daħı hiç işden oķumassañ ( ) ķurāndan 

baǾżısını 

390.19 oķumassañ çünki ķurān oķuv resūl allahnıñ iñ uluġ şāǿnı ( ) daħı ey 

muĥammed (Ǿaleyhi-s-selām) 

390.20 hem ümmetiñ siz hiç Ǿamelden Ǿamel ķılmassız ( ) meger bu işlerni 

ķılsañız biz sizniñ 

390.21 üzeriñizge şāhid bolurmız ( ) ol Ǿamelge kirişkeniñiz vaķtde 

( ) daħı ey 

390.22 muĥammed Ǿaleyhi’s-selām rabbiñniñ Ǿamelinden ġāǿib bolmas ( ) ķızıl 

ķurmısķa aġırlıġı nersede yaǾnį hiç nerse 

390.23 gāǿib bolmas ( ) yirde bolġan nerse de daħı kökde bolġan nerse de 

ġāǿib bolmas 

390.24 ( ) daħı ķızıl ķurmısķadan kiçkine bolġan nerse de yoķdur ( ) 

daħı ķızıl ķurmısķadan 

390.25 uluġ bolġan nerse de yoķdur ( ) meger bolsa žāhir bolġan kitābdadur 

yaǾnį levhü’l-maĥfūžda 

390.26 yazılġandur ( ) āgāh bolıñız düristlikde allahnıñ dostları 

( ) allahnıñ dostları 

390.27 üzerine ķorķu yoķdur ( ) daħı allahnıñ dostları ĥasretlenüvçi de 

tügillerdür ( ) 

390.28 şunday ādemlerdür allahnıñ dostları ( ) įmān kitürdiler ( ) daħı 

küfrden ve günāhlardan 
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390.29 śaķlanur boldılar ( ) allahnıñ dostları üçün dünyā tirükliginde 

süyünç bardur 

 

I / 391 

391.1 ( ) daħı āħiretde süyünç bardur ( ) allahnıñ sözlerine 

özgertüv hem vaǾdelerine ħilāflıķ 

391.2 ķıluv bolmas ( ) bu dünyā ve āħiretde bolġan süyünç ( ) ol 

süyünç uluġ saǾādetdür (  

391.3 ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām müşriklerniñ sin peyġamber tügil digen sözleri 

siñi ĥasretlendürmesün ( ) 

391.4 düristlikde ķuvvetniñ ve ġalebeniñ küllisi allah üçündür ( ) ol allahü 

teǾālā sözlerni işitküçi ve işlerni 

391.5 bilgüçidür ( ) añda bolıñız düristlikde allah üçündür ( ) köklerde 

bolġan cān iyeleri 

391.6 ( ) daħı yirlerde bolġan cān iyeleri yaǾnį ferişteler hem ādem birlen cinler 

bes maħlūķātnıñ eşrefi 

391.7 bolġan ferişteler hem ādemler birlen cinler allahnıñ ķulları bolup maǾbūd boluvġa śāliĥ 

bolmaġaç bes Ǿaķl iyesi 

391.8 bolmaġan śanemler niçük maǾbūdlikde allahġa şerįk boluvġa lāǿik bolsun ( ) 

iyermes (  

391.9 ) allahdan başķaġa Ǿibādet ķıluvçılar ( ) ĥaķįķat allahġa şerįk bolġan 

nerselerge (  

391.10 ) allahdan başķaġa Ǿibādet ķıluvçılar şerįklerge iyerüvlerinde gümānġa ġına 

iyerürler ( ) 

391.11 daħı allahdan başķaġa Ǿibādet ķıluvçılar hiç nerse imesler meger yalġanlarlar 

(  
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391.13 ol allahü teǾālā şunday allahdur sizniñ üçün kiçni ħalķ ķıldı ( ) ol kiçde 

ķararlanuvıñız üçün 

391.13 ( ) daħı kündizni yaķturtuçı itüp ħalķ itdi esbāb-ı maǾişetni isteviñiz üçün 

(  

391.14 düristlikde bu ķiç birlen kündizni bu revişçe allahnıñ yaraŧuvında bolġuçıdur 

( ) fikr 

391.15 hem iǾtibār ķılup işitken ādemlerge uluġ Ǿalāmetler ( ) müşrikler allahü 

teǾālā bala tutdı 

391.16 didiler ( ) allahü teǾālā bala tutmaķdan yıraķ boldı ( ) ol allahü teǾālā 

baladan müstaġnįdür bala 

391.17 tutuv iħtiyāc üçün bola ( ) ol allahü teǾālā üçündür köklerde 

hem yirlerde 

391.18 bolġan nerseler ( ) sizniñ ĥużūrıñızda allahnıñ bala tutuvına 

aślā delįl yoķdur 

391.19 ( ) allah üzerine eytesiz mi ( ) bilmegen nerseñizni * bu 

āyetde delālet bar her 

391.20 bir delįlsiz söznin cehālet idükne hem iǾtikādāt üçün delįl ķaŧiǾ kirek ikenlikge hem 

iǾtiķadatda taķlįdniñ 

391.21 dürist tügilligine ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 

( ) düristlikde allah 

391.22 üzerine yalgannı iftirā ķılġan ādemler ( ) saǾādetke irişmesler yaǾnį tamuġdan 

ķutılmaslar ve cennet 

391.23 saǾādetine irişmesler ( ) kāfirlerniñ allahü teǾālā üzerine yalgannı iftirā 

ķıluvları dünyāda tirüklik müddetlerinde 

391.24 az fāǿidelene turġan nerseleridür ( ) munıñ śoñında bizgedür alarnıñ 

ķaytaçaķ orunları 

391.25 ( ) munıñ śoñında yaǾnį ölgeç alarġa ķaŧı Ǿaźābnı tatuturmız 

(  
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391.26 ) kāfir boluvları sebebli ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 

mekke kāfirleri üzerine oķu sin ( ) 

391.27 nūh Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ħaberini hem ķavminiñ ħaberini ( ) nūĥ Ǿaleyhi’s-

selāmnıñ şol vaķtdaġı ħaberini  

391.28 oķu ol vaķtda nūĥ ķavmine eytdi ( ) ey ķavmim ( ) eger sizge 

uluġ ve aġır iş bolsa 

391.29 kökdegi cān iyeleri ferişteler gine tügil belki şūrā süresinde eytkençe bizim kibi 

ĥayvānlar bardur. ş. ĥ. 

 

I / 392 

 

392.1 ( ) minim sizniñ arañızda turuvım hem sizni dįnge kirürge vaǾaž ķıluvım 

( ) allahnıñ 

392.2 āyetleri birlen vaǾaž ķıluvım ( ) bes min işlerimni allahġa tapşırdım 

( ) 

392.3 bes öz işiñizge kaśd vaǾažm ķıluvıñız şerįkleriñiz (maǾbūdlarıñız) birlen birge * vāv-ı 

maǾ maǾnāsında (  

392.4 ) munıñ śoñīnda işiñiz ve mālıñız öziñizge yaşrın bolmas yaǾnį 

işiñizni ve ĥāliñizni 

392.5 žāhir ķılıñız ( ) munıñ śoñında ķaśd ķılġan işiñizni mine öteñiz yaǾnį ķılıñız 

( ) 

392.6 miñe mühlet birmeñiz ( ) bes eger minim vaǾažimdan yüz döndürseñiz 

( ) bes 

392.7 min sizden vaǾaž ķıluvım üzerine ŝevāb śoramadım ( ) minim vaǾaž ķıluvımnıñ 

ŝevābı tügildür (  

392.8 ) meger allah üzerinedür kirek minim ve Ǿažm sebebli įmān kitüriñiz ve kirek 

minim vaǾažimden yüz döndüriñiz 



 939

392.9 miñe żarar yoķ miñe hemįşe allahü teǾālā ħidmetim ecrini birür 

( ) daħı allahnıñ 

392.10 ĥükmine iŧāǾat ķıluvçılardan boluvım birlen boyurılmış boldım ( ) bes ķavmi nūĥ 

Ǿaleyhi’s-selāmnı yalġanġa 

392.11 tutdılar yaǾnį yalġanġa tutuvlarında devām itdiler ( ) bes nūħnı 

hem nūħ birlen 

392.12 kimede birge bolġan müׂǿminlerini śoġa ġarķ boluvdan ķutķarduķ (cemǾį siksen ādem 

digenler) (  

392.13 ) hem bu ķutķarġan ādemlerimizni helāk boluvçılarġa ĥalįfeler (ķāǿׂim 

maķāmlar) ķılduķ (  ) 

392.14 daħı şunday ādemlerni ŧūfān şuvına ġark itdük ( ) ol ādemler bizniñ 

āyetlerimizni yalġanġa 

392.15 tutdılar idi ( ) bes ey muĥammed Ǿaleyhis-selām iǾtibār ķılup ķara niçük 

boldı ( ) 

392.16 peyġamberler birlen ķorķıtılmış ādemlerniñ śoñġı ĥālleri ( ) munıñ 

śoñında nūĥ śoñından 

392.17 yiberdük biz ( ) peyġamberlerini ( ) özleriniñ ķavmlerine 

( ) bes ol peyġamberler 

392.18 özleriniñ ķavmlerine müddeǾalarnı iŝbāt ķıla ŧurġan žāhir muǾcizelerini kitürdiler 

( ) 

392.19 bes ol peyġamberniñ ķavmi ol peyġamberlerge įmān kitürür bolmadılar 

( ) peyġamberler 

392.20 yiberilmesden burun ĥaķnı yalġanġa tutuvġa Ǿādet itüvleri sebebli ( ) oşandaķ 

yaǾnį nūĥ Ǿaleyhi’s- 

392.21 selāmnı yalġanġa tutuvları sebebli ķavmini helāk itdügimiz kibi 

( ) şerįǾat çiginden 

392.22 ötken ādemlerniñ köñilleri üzerine ķaralıķ mührini baśarmız bu āyetde bendelerniñ 

fiǾilleriniñ allahnıñ ķudreti 
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392.23 bendelerniñ kesbi birlen vāķıǾa boluvına işāret bar ( ) munıñ śoñında 

bu peyġamberler śoñından yiberdük 

392.24 biz ( ) mūsā birlen hārūn Ǿaleyhi’s-selāmnı ( ) firǾavunga hem 

ķavmine yiberdük ( ) 

392.25 muǾcizelerimiz ve Ǿalāmetlerimiz birlen yaǾnį toķız türli muǾcize birlen ( ) 

bes firǾavun hem ķavmi mūsā 

392.26 birlen hārūn Ǿaleyhis-selāmga iyerüvden tekebbürlendiler ( ) daħı 

firǾavun hem ķavmi uluġ günaħ 

392.27 iyesi bolġan ķavm boldılar ( ) bizniñ ĥużurımızdan firǾavun hem 

ķavmine şekni 

392.28 yibergüçi źāhir muǾcizeler birlen ħaķlıķ kilgen zamānda ħaķlıķnı bildiler ( ) 

ĥaķlıķnı bilseler de ifrāŧ 

392.29 düşmānlıķlarından eytdiler ( ) düristlikde mūsā kitürgen nerse ( ) 

žāhir siĥrdür mūsānıñ 

 

I / 393 

 

393.1 fen siĥrde kāmil mahāreti bar didiler ( ) mūsā Ǿaleyhi’s-selām eytdi 

( ) ħaķġa siĥr dip 

393.2 eytürsiz mi ( ) ĥaķlıķ sizge kilgen żamānda ( ) bu minim sizge 

kitürgen nersem sihr mi (  

393.3 ) ĥālbūkim siĥrçiler maķśūdlarına irişmesler ammā min maķśūdıma 

irişdim bes min ķılġan 

393.4 nerse elbette siĥr tügil ( ) firǾavunnıñ ķavmi ĥażret-i mūsāġa eytdiler sin 

bizge kildiñ mi 

393.5 ( ) bizni şol nerseden “dįnden” döndürüviñ üçün ( ) ol 

nerse 

393.6 “dįn” üzerinde biz atalarımıznı ŧapduķ yaǾnį bizni aŧalarımız Ǿibādet ķılġan śanemlerge 

Ǿibādet 
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393.7 ķıluvdan döndürüv üçün kildiñ mi ( ) daħı siz ikiñizge 

393.8 (mūsā birlen hārūnġa) yirde uluġlıķ (pādişāhlıķ) bolsun üçün kildiñ mi ey mūsā 

( ) 

393.9 ve biz siz ikiñizge įmān kitürüvçiler tügilmiz ( ) daħı firǾavun 

ķavmine eytdi miñe 

393.10 kitüriñiz ( ) bik māhir bolġan her bir siĥrçini diyü ( ) bes 

siĥrçiler 

393.11 kilgen zamānda ( ) siĥrçilerge mūsā eytdi ( ) ŧaşlay 

turġan 

393.12 nerseñizni taşlañız diyü yaǾnį ķıla ŧurġan siĥriñizni ķılıñız ( ) bes siĥrçiler 

siĥrley 

393.13 ŧurġan ceblerini ve ŧayaķlarnı taşlaġanları zamānda ( ) mūsā Ǿaleyhi’s-selām 

eytdi (  

393.14 ) sizniñ kitürgen nerseñiz elbette siĥrdür yaǾnį sizniñ ĥāzįr ķılġan nerseñiz 

siĥrdür ammā firǾavun hem ķavmi 

393.15 siĥr dip ataġan nerse (yaǾnį minim ķılġan muǾcizem) siĥr tügildür ( ) 

düristlikde allahü teǾālā 

393.16 sizniñ ķılġan siĥriñizni tiz bāŧıl ķılur yaǾnį yoķġa çıġarur ( ) 

düristlikde 

393.17 allahü teǾālā bozuķlıķ ķıluvçılarnıñ işini tüzük ķılmas bu āyetde siĥrnin ħāķįķi bir nerse 

bolmay ĥayāli 

393.18 bir işi gine idükne delālet bar ( ) daħı allahü teǾālā öziniñ emrleri 

birlen ħaķķ 

393.19 işni ĥaķlar ( ) gerçi uluġ günāh iyesi bolġan yavız ādemler allahü 

teǾālānıñ ĥaķķ işni 

393.20 ĥaķlavını mekrūh körseler de ( ) bes başda mūsāġa įmān kitürmedi 

(  

393.21 ) meger mūsā Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķavminden benū isrāׂįl balalarından bolġan 

balalarından baǾżısı ġına įmān 
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393.22 kitürdi ( ) firǾavundan hem ķavminden ķorķuv üzerinde gine 

įmān kitürdiler 

393.23 “ ” żamįrni cemǾ ķıluv uluġlıķ daǾvāsında bolġan ādemlerge ķayta ŧurġan 

żamįrni cemǾ ķıluv Ǿādet 

393.24 bolġanġa bināǿ yā ki firǾavundan alay murād boluvġa bināǿ ( ) firǾavunnıñ įmān 

kitürgen 

393.25 ādemlerini Ǿaźāb ķıluvından ķorķuv üzerine yaǾnį ķorķup ġına įmān kitürdiler 

(  

393.26 ) daħı düristlikde firǾavun elbette yirde ġālib ve üstündür ( ) 

daħı düristlikde 

393.27 ol firǾavun iŝrāf ķıluvçılardandur yaǾnį ulūhiyyet daǾvā ķıluvı sebebli çikden 

ötüvçilerdendür (  

393.28 ) daħı mūsā Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey ķavm ( ) eger siz 

allahġa įmān kitürgen 

 

I / 394 

 

394.1 bolsañız ( ) bes ol allahü teǾālā üzerine işleriñizni tapşırıñız 

( ) eger siz 

394.2 allahnıñ ķażāsına boy śunuvçı bolsañız ( ) bes mūsā Ǿaleyhi’s-

selāmnıñ įmān kitürgen 

394.3 ķavmi eytdiler biz işlerimizni allahġa tapşırduķ ( ) ey rabbimiz bizni 

fitne ve Ǿaźāb ornı 

394.4 ķılma ( ) žulm ķıluvçı ķavm üçün yaǾni žālim bolġan ķavmlerni bizge 

irkli ķılma eger 

394.5 irkli ķılsañ alar bizni Ǿaźāb ķılurlar ( ) daħı bizni raĥmetiñ birlen 

ķutķarġay 

394.6 idiñ ( ) kāfir bolġan ķavmden “mescidü’l-beyt” üy mescidi ĥaķında 

allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ 
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394.7 āyetni indürdi ( ) biz mūsāġa hem ķardeşi hārūnġa vaĥy ķılduķ 

(  

394.8 ) ķavmleriñiz üçün Ǿibādet ve namāz üçün ĥāżir ķılıñız diyü ( ) mıśrda 

( ) üylerni 

394.9 bu āyetde allahü teǾālā mūsā birlen hārūn (Ǿaleyhi’s-selām)ġa ħitāb itken çünki Ǿibādet 

orunları iħtiyār 

394.10 ķılmak elbette peyġamberlerge tapşırıla ( ) daħı siz ey ķavm 

üyleriñizni ķıble ŧarafına ķılıñız 

394.11 yā ki üyleriñizni mescid ķılıñız yā ki üylerñizni ķıble ŧarafına yönelgen mescidler 

ķılıñız ( ) 

394.12 daħı namāz oķuvıñız yaǾnį üyleriñizde oķuvıñız emįn bolġanıñızġa ķadar bu āyetde 

allahü teǾālā Ǿāmhge ħiŧāb indi 

394.13 çünki mescidler yasav hem mescidlerde namāz oķuv Ǿāmhge vācib ( ) daħı 

ey mūsā müǿminlerge 

394.14 dünyāda nuśret birlen āhiretde cennet birlen süyünç bir bu āyetde allahü teǾālā mūsā 

Ǿaleyhi’-selāmġa ġına ħiŧāb 

394.15 itken beşāretni hem beşāret birüvçini taǾžįm üçün çünki beşāret-i ħaķįķatde şerįǾat 

iyesiniñ važifesi 

394.16 bola mūsā Ǿaleyhi’s-selām hem ķavmi ķaǾbetu’l-lahġa ķarap namāz oķuylar idi ammā 

başda kāfirlerniñ rencitüvinden 

394.17 korķup yaşrin üylerinde namāz oķudılar niteki resūl allah hem ümmeti de ibtidā-ı 

islāmda mekkede yaşrin 

394.18 namāz oķudılar bu āyet mūsā Ǿaleyhi’s-selām birlen hārūn Ǿaleyhi’s-selām ķıśśasında 

bolsa da hem ķorķuv vaķtinde 

394.19 üylerde mescid tutuv ĥaķında bolsa da likin bizden ilk bolġan peyġamberlerniñ 

şerįǾatlerin allahü teǾālā hem resūl allah 

394.20 inkārsız ķıssa ķılġanda bizge şerįaǾt boluvına bināǿ hem “ ” lafżınıñ 

ħavf birlen emin birlen mukayyed 

394.21 bolmay mutlak boluvına bināǿ bu āyet delālet ķıladur mescid-i beytni tutuvnıñ meşrūǾ 

ve müsteĥab boluvına bu mescidni 

394.22 fukehā-ı Ǿarefinde “mescidü’l-beyt” dip aŧaylar likin mescidü’l-beyt hükmde mescidü’l-

cemāǾatke başķa çünki mescidü’l-beytniñ 
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394.23 üstünde vaŧy, bol hem taġuŧ dürist ammā mescid cemāǾatiniñ üstünde bu işlerni ķıluv 

dürist tügil hem üylerinde bir 

394.24 ħāś ornını mescid yasap nāfile namāzlarnı şol orunda edāǿ ķıluv körkem iş resūl ekrem 

hem selefniñ köpregi nefl 

394.25 namāzlarnı hem sünnet-i müǿekkidelerni ħuśūśā irte nāmāzınıñ sünnetini hem cumǾa 

kiçesinde ve vitrni mescidü’l-beytde edā ķılġanlar 

394.26 bu meşrū iş ammā bizde ni üçün taşlanġandur? ( ) daħı mūsā (Ǿaleyhi’s-

selām) eytdi ey rabbimiz 

394.27 ( ) düristlikde sin firǾavunge hem ķavmine birdiñ 

( ) 

394.28 dünyā tirükliginde ziynetni (yaǾnį müzeyyen kiyimlerni ve aŧlanaçaķ körkem 

ĥayvānlarını) daħı köp māllarnı 

394.29 ( ) ey rabbimiz firǾavunlar dįniñden azdururlar 

( ) ey rabbimiz 

 

I / 395 

 

395.1 ol firǾavunlarnıñ balaları üzerine hrlāketni bir yaǾnį māllarını helāk it 

( ) daħı 

395.2 firǾavunlarnıñ köñillerine ķaŧılıķnı bir yaǾnį kōñillerine ķaralıķ mührini baś 

(  

395.3 ) bes firǾavunlar įmān kitürmesünler rencitküçi Ǿaźābını körgenlerine 

ķadar ĥazret-i mūsā 

395.4 şol ŧarįķ firǾavunlarnıñ ĥāline muŧŧaliǾ bolġanınıñ śonıñda duǾā ķıldı ĥažret-i hārūn 

āmin didi (  

395.5 ) allahü teǾālā eytdi duǾālarıñız (yaǾnį mūsā birlen hārunnıñ duǾāsı) 

taħķįķ kabūl 

395.6 ķılındı ( ) bes resūlligiñiz hem daǾvetiñiz üzerinde ŝābit bolıñız 

( ) 

395.7 daħı bilmegen nādān ādemleriniñ yollarına ĥükmni aşuķduruvda daħı vaǾdeme 

işanmavda iyermeñiz 
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395.8 ħażret-i mūsānıñ duǾāsından ķırķ kün śoñ ötkeç firǾavunlarge Ǿaźāb indi đigenler 

(  

395.9 ) daħı biz isrāׂįl balalarını dįñgizden ötkerdük ( ) 

bes 

395.10 isrāׂǿįl balalarına firǾavun hem Ǿaskeri arŧlarından yitüp tutaşdılar yaǾnį ķovup yitdiler 

395.11 iŧāǾatden baş tartķanları ve žālim bolġanları ĥālde ( ) tā kim 

firǾavunge 

395.12 śuġa batuv tutaşdı yaǾnį śuġa baŧup helāk boluvı yaķınlaşķaç ( ) firǾavun 

eytdi įmān 

395.13 kitürdim min ( ) oşbu ŧarįk birlen įmān kitürdim düristlikde şāǿn ĥaķlıķ 

birlen Ǿibādet 

395.14 ķılınmış źāt yok meger sol źat ginedür ( ) ol źāt ki isrāǿׂįl balaları 

įmān 

395.15 kitürdi yaǾnį isrāǿׂil balaları įmān kitürgen maǾbūdke įmān kitürdim ( ) 

ĥālbūkim 

395.16 min allahġa boy śunuvçılardanmun ( ) allahü teǾālā eytdi ħāżir mi 

įmān ķitürdiñ 

395.17 ĥālbūkim mundan ilk Ǿömriñ boyınça günāh ķıldıñ ( ) daħı įmāndan 

azduruvçı 

395.18 ve bozuķlıķ ķıluvçılardan boldıñ sin ( ) bes bu künde sini ey 

firǾavun cānsız ġına 

395.19 teniñ birlen bolġanıñ ĥālde dįñgiz tübinden yıraķ ķılup yir yüzine çıġarurmız 

(  

395.20 ) öziñden śoñġı ādemlerge Ǿalāmet boluvıñ üçün çünki isrāǿׂįl balalarınıñ 

kōñillerinde firǾavunnıñ 

395.21 uluġlıġı ķararlanġan hem firǾavunnı ĥazret-i mūsā allahü teǾālā ġarķ ķılaçaķ diyü 

süyledüginde taśdįķ 

395.22 ķılmadılar dįñgiz ķarıyında taşlanġan ĥālde tenni körgeç kine taśdįķ ķıldılar 

( ) 
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395.23 daħı düristlikde ādemlerden köpisi ( ) bizniñ āyetlerimizden ġāfillerdür 

hiç iǾtibār ve fikr 

395.24 ķılmaslar ( ) ve taĥķįķ isrāǿil balalarını indürdük ( ) rastlıķ 

ve tüzük 

395.25 bolġan orunġa yaǾnį şāmġa ve mıśrġa ( ) daħı ħoş ve leźįź 

niǾmetlerden rızķlandurduķ 

395.26 biz isrāׂįl balalarını ( ) bes isrāׂǿįl balaları dįn işlerinde iĥtilāf ķılmadılar 

(  

395.27 ) özlerine tevrātnı bilüv kilgenge ķadar yaǾnį benū isrāǿׂįlniñ dįn işlerinde 

iħtilāfları bolmadı 

395.28 meger tevrātnı oķup da ĥükmlerini bilgen śoñında ġına boldı yā ki resūl allah emrinde 

iĥtilāfları bolmadı 

395.29 meger resūl allahnıñ śıdķını bilgeniniñ śoñında ġına boldı ( ) 

düristlikde siniñ 

 

I / 396 

 

396.1 rabbiñ ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) benū isrāׂǿįl arasında ĥükm ķılur ( ) 

ķıyāmet küninde ( ) 

396.2 şol nersede ĥükm ķılur ( ) ol nersede isrāׂǿįl balaları ihtilāf ķıldılar bes 

396.3 ķıyāmet küninde allahü teǾālā ĥaķlıķda bolġan ādemler birlen bāŧıllıķda bolġan ādemler 

arasını ayurur yaǾnį 

396.4 ĥaķlıķda bolġan ādemlerni ucmaħķa kiritür bāŧıllıķda bolġan ādemlerni tamuġġa kiritür 

( ) bes 

396.5 eger ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) şikde bolsañ sin ( ) bizniñ siñe 

indürgen nersemizden (ķıśśalardan) 

396.6 yaǾnį şikde boluvıñ farż ķılınġan taķdirde ( ) bes bu ķıśśalarnı şunday 

ādemlerden (yehūdlerden) 

396.7 śora ( ) ol ādemler tevrāt kitābını oķurlar ( ) sinden ilk çünki 

ehl-i kitāb 
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396.8 ķaşında bu ķıśśalar muĥaķķaķdur yā ki bu emrden maķśūd resūl ekremni artuķ 

kararlanduruv murađ şunıñ üçün de 

396.9 resūl allah şik de ķılmaym ve śoramaym da dimiş yā ki resūl allahġa ĥiŧābdan 

ümmetine ħiŧāb murād (  

396.10 ) taĥķįķ ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) siñe rabbiñden ķaŧǾį āyetler birlen 

ĥaķlıķ ķildi ( ) 

396.11 bes ĥaķda şik ķıluvçılardan bolmaġıl ( ) daħı şunday ādemlerden 

bolmaġıl 

396.12 ) ol ādemler allahnıñ āyetlerini yalġanġa tutdılar ( ) eger 

allahnıñ 

396.13 āyetlerini yalġanġa tutuvçılardan bolsañ żarar itüvçilerden bolursun ( ) 

düristlikde şunday 

396.14 ādemler ( ) ol ādemler üzerine rabbiñniñ sözi ŝābit boldı yaǾnį 

alar küfrlerinde  

396.15 ölerler Ǿaźābda meñgü ķalurlar digen sözi ( ) elbette ol ādemler įmān 

ķitürmesler çünki  

396.16 rabbiniñ söziniñ yalġan boluvı ķıśśasınıñ bozuluvı iĥtimāl ve śūret tutmay 

( ) 

396.17 gerçi alarġa allahnıñ her bir āyeti kilse de çünki įmānlarınıñ aśıl sebebi allahnıñ 

irādesiniñ müteǾalliķ 

396.18 boluvı elbette ol müntefį ( ) rencitüvçi Ǿaźābnı körgenlerine ķadar 

įmān kitürmesler 

396.19 ama Ǿaźābını ķörgenniñ śoñında įmān kitürürler likin ol įmānnıñ fāǿidesi bolmas 

(  

396.20 ) bes biz helāk itken ķarye ehlleri Ǿaźābnı kōrmesden burun įmān kitürgen 

bolsalar 

396.21 idi ( ) ol ķarye ehlleriniñ įmānları özlerine fāǿide birgen bolur idi yaǾnį 

396.22 įmānlarını allahü teǾālā ķabūl itüp Ǿaźāb indürmegen bolur idi likin iş ötkeç įmān 

kitürdiler 
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396.23 ( ) likin yūnus (Ǿaleyhi’s-selām)nıñ ķavmi ( ) Ǿaźāb inmesden 

burun Ǿalāmetni körgeçde 

396.24 įmān kitürgenleri zamānda ( ) yūnus (Ǿaleyhi’s-selām)nıñ ķolından 

açduķ biz (  

396.25 ) dünyā tirükliginde rüsvālıķ Ǿaźābnı yaǾnį yiberdük indürmedük 

( ) daħı ķavm 

396.26 yūnusnı ecel vaķtlarına ķadar fāǿidelendürdük biz * yūnus Ǿaleyhi’s-selām muśul 

ķaryesinden ninova ħalķına peyġamber itüp 

396.27 yiberildi ninova ħalķı yūnus Ǿaleyhi’s-selāmnıñ peyġamberligine įmān kitürmediler 

yalġanġa tutdılar yūnus Ǿaleyhi’s- 

396.28 selām öziniñ ķavmini sizge üç künden Ǿaźāb ite diyǖ korķıtdı allahnıñ vaǾdesini söyledi 

Ǿaźāb vaǾdesi 

396.29 yaķınlaşķaç kökde bik tütünli ķara buluŧ žāhir boldı ninova ħalķınıñ şerhlerini tamām 

bulut kapladı 

 

I / 397 

 

397.1 bes ħalķ bik ķorķıuşup yūnus Ǿaleyhi’s-selāmnı istediler likin tapmadılar yūnus 

Ǿaleyhi’s 

selāmnıñ rast peyġamber 

397.2 idükni hem söziniñ rastlıġını şiksiz bildiler śoñra balalarını ħatunlarını ve bütün 

māllarını alup 

397.3 ķarġa çıķdılar balalar birlen analar arasını ayurdılar bik ķorķup yıġlaşdılar tavışlar 

köterildi iħlāś 

397.4 birlen küfrlerinden tevbe ķılup įmān įžhār ķılup allahġa bik yalvardılar allahü teǾālā 

bularnı cumǾa muĥarrem onı 

397.5 Ǿāşūrāׂǿ kün Ǿaźābdan ķutķardı ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām eger 

rabbiñ tilese idi (  

397.6 ) yirde bolġan ādemler cıyılġanları ĥālde hiç birisi ķalmayınça 

įman kitürürler 

397.7 idi likin tilemedi ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām allah tilemegen 

nerse birlen sin mi ādemlerni 
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397.8 küçleysün ( ) müǿmin bolġanlarına ķadar yaǾnį elbette sin allahü teǾālā 

įmānlarını tilemegende 

397.9 alarnı küçlep įmān kitürte almazsun * resūl ekrem ķavminiñ įmānına artuķ ĥarįślıķnı 

bildürgeç 

397.10 allahü teǾālā bu āyetini indürdi ( ) hiçbir nefs üçün įmān kitürüv 

lāǿiķ 

397.11 bolmadı ( ) meger allahnıñ iźni hem irādesi birlen gine lāǿiķ boldı 

( ) daħı allahü 

397.12 teǾālā Ǿaźābnı ķılur ( ) Ǿaķllı bolmaġan ādemler üzerine yaǾnį delįllerde 

ve āyetlerde 

397.13 fikr ķıluvġa Ǿaķllarını śarf ķılmaġan ādemler üzerine ( ) eyt sin ey 

muĥammed Ǿaleyhį’s-selām mekke 

397.14 kāfirlerine fikr ķılıñız ( ) köklerde ve yirlerde nerse bar eger 

köklerde 

397.15 ve yirlerde bolġan nerselerde fikr ķılsañız alllahnıñ bir boluvınıñ delįllerine irişürsiz 

hem kāmil ķudret  

397.16 iyesi idükni bilürsiz ( ) āyetler hem ķorķıtuvçı resūller muñsız ķılmas 

(  

397.17 ) allahnıñ Ǿilminde įmān kitürmegen ķavmden yaǾnį įmān kitürmevleri 

allahnıñ Ǿilminde hem 

397.18 ĥükminde śābit bolġan ķavmge āyetler hem resūller fāǿide birmesler ( ) 

bes mekke kāfirleri 

397.19 kütmesler ( ) meger şunday ādemlerniñ künleriniñ oħşaşını küterler 

( ) 

397.20 ol ādemler mekke kāfirlerinden burun eytdiler yaǾnį özlerinden burun bolġan ķavmge 

ingen Ǿaźābnıñ 

397.21 meŝelni küterler ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām mekke kāfirlerine eyt 

Ǿaźābnı kütiñiz ( ) 
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397.22 düristlikde min sizniñ birlen birge kütüp turuvçılardanmun diyü ( ) munıñ 

śoñında Ǿaźābdan 

397.23 ķutķarurmız ( ) peyġamberlerimizni hem peyġamberlerge įmān 

kitürgen ādemlerni ( ) oşandak 

397.24 yaǾnį resūllerimizni hem įmān ķitürgen ādemlerni ķutķarduķımız kibi ( ) bu 

Ǿaźābdan resūllerni hem müǿminlerni 

397.25 ķutķaruv bizniñ üzerimizge ŝābit bolmaķ birlen ŝābit boldı ( ) 

peyġamberlerni ve müǿminlerini 

397.26 ķutķarduķımız kibi ey muĥammed Ǿaleyhis-selām sini hem siñe įmān kitürüvçilerini 

Ǿaźābdan ķutķarurmız ( ) 

397.27 ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām eyt sin ey ādemler (mekke ehli) ( ) 

eger siz minim dįnimden 

397.28 şikde bolsañız ( ) bes min şunday nerselerge Ǿibādet ķılmamun 

( ) 

397.29 siz allahdan başķa bolġan nerselerge (śanemlerge) Ǿibādet ķılursız 

( ) likin şunday 

 

I / 398 

 

398.1 allahġa Ǿibādet ķılurmun ( ) ol allah sizlerniñ cānlarıñıznı alur (öltürür) 

yaǾnį minim dįnimniñ 

398.2 ħulāśāsı şol min siz yaśaġan nerselerge Ǿibādet ķılmaym belki özimni ve sizni yaraŧķan 

hem öltüreçek 

398.3 allahġa Ǿibādet ķılam minim dįnimde inŝāf közi ile iǾtibār ķılup ķarañız hem śāf Ǿaķlġa 

Ǿarż ķılıñız 

398.4 ( ) daħı min śāf Ǿaķl birlen hem vaĥy birlen ŝābit bolġan 

nersege 

398.5 (dįnge) įmān kitürüvçilerden bolmaym buyurulmış boldım ( ) daħı 

398.6 yüziñni dįnge toġrı tut diyü buyuruldım ( ) ol bāŧıl dįnden ĥaķlıķġa avışķuçı 

bolġanı 
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398.7 ĥālde yaǾnį min dįnde toġrı ŝābit boluv birlen buyurulmış boldım ( ) 

daħı 

398.8 allahġa şirket ķaŧuvçılardan bolma sin diyü buyurılmış boldım ( ) daħı 

ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

398.9 allahdan başķaġa Ǿibādet ķılma sin ( ) öziñe fāǿide birmegen nersege 

( ) daħı öziñe 

398.10 żarar da birmegen nersege ( ) bes ey muĥammed (Ǿaleyhi’selām) eger bu işni 

ķılsañ yaǾnį fāǿide ve żarar 

398.11 birüvge ķudreti yitmegen nersege bir taķdįr Ǿibādet ķılsañ ( ) bes düristlikde bu 

vaķtde śin 

398.12 ( ) özine žulm itüvçilerdensün bu ħiŧāb žāhirde resūl allahġa bolsa da 

ĥaķįķatde ümmetinedür 

398.13 ( )  ve ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) eger sini allah żarar /faķįrlik 

ve avruv) birlen tutsa ( ) 

398.14 bes ol żararnı hiç açuvçı (bitürüvçi) yoķdur ( ) meger ol allahü teǾālā özine 

ginedür ( ) 

398.15 ve eger ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām allah sini izgülik birlen tilese ( ) 

bes allahü teǾālānıñ tilegen fażlını hiç 

398.16 ķaytaruvçı (yiberüvçi) yoķdur ( ) ol izgülikni allahü teǾālā irişdürür 

( ) 

398.17 ķullarından tilegen ādemine ( ) ve ol allahü teǾālā günāhlarnı 

yarlıķaġuçı ve raĥmet ķılġuçıdur 

398.18 ( ) eyt sin ey muĥammed ey ādemler diyü ( ) taĥķįķ 

rabbiñizden sizge ĥaķķ 

398.19 (ķurān yā ki resūl) kildi ĥāżir aślā Ǿöźr ķılmadı ( ) bes kimdür ol ĥaķġa 

įmān ķitürüv sebebli 

398.20 toġrı yolġa könildi ( ) bes budur başķa tügildür ol kişi ĥaķġa özi üçün 
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398.21 könilür yaǾnį fāǿׂidesi özine bolur ( ) ve kimdür ĥaķġa įmān ķitürmev sebebli 

toġrı yoldan 

398.22 adaşsa ( ) bes budur başķa tügildür ol kişiniñ ĥaķdan azuvı öziniñ 

żararına yaǾnį 

398.23 żararı özine bolur ( ) ve min sizniñ üzeriñizge vekįl tügilmün yaǾnį 

işleriñiz  

398.24 tapşırılmış kişi tügilmün diyüp eyt ( ) ve ey muĥammed Ǿaleyhi’s-

selām öziñe vaĥy ķılınġan nersege iyer 

398.25 ( ) daħı allah yardem birlen ĥükm ķılġanġa ķadar kāfirlerniñ 

rencitüvine śabr ķıl (  

398.26 ) ve ol allahü teǾālā ĥükm ķıluvçılarnıñ izgüregidür yūnus sūresinin tercemesi 

tamām boldı 
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398.27 * on birinçi sūre hūd süresi mekkede ingen yüzde yigirmi üç āyet* 

398.28 bismi’l-laĥi’r-raĥmani’r-raĥįm 

398.29 ( ) bu sözinden murādını cenāb-ı ĥaķķ özi bilür ( ) āyetleri 

muĥkem ķılınġan 

 

I / 399 

 

399.1 kitābdur oşbu yaǾnį lafż hem maǾnā cihetinden iħtilāf kilmey ŧurġan nažm birlen nažm 

ķılġandur ( ) 

399.2 munıñ śoñında bu kitābnıñ āyetleri iǾtiķādlar hem ĥükmler hem vaǾažlar ve ħaberler 

birlen beyān ķılındı (  

399.3 ) her nerseniñ žāhirini ve bāŧınını bilgüçi bolup ve her işde ĥikmet iyesi 

bolġan allah 

399.4 ĥużūrından ( ) bu kitābnıñ āyetleri beyān kılındı bendeler Ǿibādet 

ķılmasunlar üçün ( ) 

399.5 meger bir allahġa ġına Ǿibādet ķılsunlar üçün ( ) düristlikde min yaǾnį muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām ( ) sizlerge 

399.6 ( ) ol allahü teǾālā tarafından ( ) şirk üzerine Ǿaźāb birlen ķorķıtuvçımun 

( ) daħı tevĥid 

399.7 ucmaħ birlen süyünç birüvçimün diyü eytkil ( ) daħı bu kitābnıñ 

āyetleri beyān ķılındı 

399.8 rabbiñizden günāhlarñızdan yarlıķamaķ isteviñiz üçün ( ) munıñ śoñında 

rabbiñizge ķaytuvıñız üçün 

399.9 yaǾnį tevbe birlen maķśūdlarıñızġa irişüviñiz üçün ( ) rabbiñiz sizni 

körkem fāǿidelendürüv 

399.10 birlen fāǿidelendürür ( ) aŧalmış ve maǾlūm bolġan müddetke ķadar yaǾnį 

miķdar bolġan ömrleriñizniñ 

399.11 āħirine ķadar ( ) daħı allahü teǾālā her bir dįnde fażl iyesine birür ( ) 

dünyāda ve āħiretde 
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399.12 fażlınıñ cezāsını yaǾnį tevbe ķılġan tevĥįd iyesi dünyā ve ahiret saǾādetine irişür 

( ) ve eger siz 

399.13 tevĥįdden hem tevbeden yüz döndürseñiz ( ) bes düristlikde min sizniñ 

üzeriñizge ķorķamun 

399.14 ( ) uluġ künniñ Ǿaźābından ( ) allahġadur ķaytacaķ 

ornıñız (  

399.15 ) ve ol allahü teǾālānıñ her nerse üzerine küçi yitküçidür ( ) āgāh olıñız 

( ) 

399.16 düristlikde ol kāfirler kökreklerini ĥaķdan döndürürler ( ) sırlarını 

allahdan yaşirüvleri 

399.17 üçün bes alarnıñ sırlarına resūl allah müǿminler tüşünmesler diyü gümān ķılurlar bu źikr 

ķılınġan 

399.18 āyet müşriklerden bir cemāǾat ĥaķında indi digenler ol cemāǾat gümān ķılġanlar eger 

tereze perdelerini 

399.19 tüşürsek kiyimlerimiz birlen ürtilsek kökreklerimizde bolġan muħammed śallallahü 

Ǿaleyh ve sellemge düşmānlıķımıznı 

399.20 yaşirsek hiç kim bilmes diyü ( ) āgāh olıñız kāfirler kiyimleri birlen 

ürtilgenleri 

399.21 vaķtda ( ) allahü teǾālā kāfirlerniñ köñillerinde yaşirgen nerselerini bilür 

( ) daħı 

399.22 kāfirlerniñ avızları birlen āşikāre ķılġan nerselerini bilür ( ) düristlikde ol allahü 

teǾālā (  

399.23 ) kökrek iyelerini bilgüçidür yaǾnį kökrekdegi sırlarını bilgüçidür (12 nçi cüzǿ 

başı) 

399.24 ( ) ve yirde yürüy ŧurġan can iyesinden yoķdur ( ) 

meger boldı ise ol cān 

399.25 iyesiniñ rızķı allahü teǾālā üzerinedür yaǾnį rızķlarına ve maǾįşetlerine allahü teǾālā 

kefįldür ( ) 
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399.26 daħı ol allahü teǾālā cān iyesiniñ tirük vaķtinde ķararlanġan ornını ve ölgen śoñında 

ķoyılġan ornını bilür 

399.27 ( ) cān iyelerinden hem ĥāllerinden her birisi žāhir bolġan kitābda (levĥü’l-

maĥfūžda) dur ( ) 

399.28 ve ol allahü teǾālā şunday allahdur ( ) köklerni ve yirlerni yaratdı 

( ) 

 

I / 400 

 

400.1 altı künde ( ) daħı allahnıñ Ǿarşı köklerni ve yirlerni yaraŧmasdan 

burun śu 

400.2 üzerinde idi yaǾnį Ǿarşı birlen śu arasında hiç nerse yoķ idi ammā Ǿarşı śu üstünde idi 

400.3 maǾnāsında tügil bu āyet delālet ķıladur Ǿarş birlen śunıñ köklerden ve yirlerden burun 

maħlūķ boluvına ( ) 

400.4.1 allahü teǾālā köklerni ve yirlerni hem bu ikisinde bolġan nerselerni yaraŧdı sizni imtiĥān 

ķıluvı üçün yaǾnį 

400.5 imtiĥān ķılġan ādemniñ muǾāmelesi kibi muǾāmele ķıluvı üçün ( ) sizniñ 

ķayuñız 

Ǿamel yüzinden 

400.6 körkemrekdür çünki kökler ve yirler hem köklerde ve yirlerlerde bolġan nerseler sizniñ 

vucūdlarıñızge ve maǾįşetleriñizge 

400.7 hem Ǿamelleriñiz üçün muĥtāc-ı Ǿileyh bolġan nerselerge sebeblerdür hem delįl ve 

Ǿalāmetlerdür ( ) ve eger ey 

400.8 muĥammed Ǿaleyhi’s-selām eytseñ sin kāfirlerge ( ) 

düristlikde siz ölgenden śoñ 

400.9 ķabrleriñizden ķobarılmış bolursız diyü ( ) elbette kāfir bolġan 

ādemler eytürler (  

400.10 ) tügildür bu baǾśni iśbāt itüvçi ķurān ( ) meger žāhir siĥrdür 

( ) 
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400.11 ve eger biz ol baǾśni inkār itüvçi kāfirlerden Ǿaźābnı kiçiktürsek ( ) 

vaķtlardan śanalmış bolġan 

400.12 az cemā Ǿatke yaǾnį bir az müddet kiçiktürsek ( ) elbette kāfirler ħorlap 

eytürler bu Ǿaźābnı nerse 

400.13 vākıǾa boluvından ŧıyadur dip ( ) āgāh olıñız ol kāfirlerge Ǿaźāb kilgen 

künde ( ) 

400.14 ol Ǿaźāb kāfirlerden döndürilmiş tügildür ( ) ve ol kāfirlerge indi ( ) şol 

nerse sebebli ( ) 

400.15 ol nerseni (Ǿaźābnı) kāfirler boldılar ( ) ħorġa śayur boldılar 

( ) 

400.16 ve eger biz özimizden ādemge raĥmetni ŧatutsaķ yaǾnį niǾmet birsek ādem ol niǾmetniñ 

leźźetin ŧatutsa (  

400.17 ) munıñ śoñında ādemden ol raĥmetni śorsaķ (alsaķ) ( ) 

düristlikde ol ādem 

400.18 elbette allahnıñ raĥmetinden ümįd kisüvçidür hem raĥmetni ķaŧı inkār itüvçidür 

( ) 

400.19 ve eger biz ādemge ŧatutsaķ żararlar (faķįrlik ve avruv) śoñında niǾmetlerni (baylıķ ve 

selāmetlikni) yaǾnį evvel 

400.20 faķįr yā ki avruv itüp śoñra baylıķ ve selāmetlik birsek ( ) ol żararlar ol ādemni 

ŧutķan idi 

400.21 ( ) elbette ādem eytür minden yavızlıķlar (ķayġular) kitdi diyü 

(  

400.22 ) düristlikde ol ādem elbette şādlanġuçıdur hem maķtanuvçıdur allahü teǾālānıñ 

ŧatutsaķ digen sözinde 

400.23 dünyā niǾmetleri, ahiret niǾmetleriniñ örnegi idükne işāret bar ( ) likin 

dünyāda 

400.24 avırlıķlarġa śabrlıķ ķılġan ādemler ( ) daħı izgü Ǿameller ķılġan ādemler 

( ) 
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400.25 bu śıfatd1 bolġan ādemler ( ) bu ādemler üçün allahnıñ yarlıķavı bolġuçıdur 

( ) daħı 

400.26 uluġ ecr bolġuçıdur ( ) bes taĥķįķ sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 

( ) siñe vaĥy 

400.27 ķılınġan nerseniñ baǾżısını ķoyġuçı sin ( ) daħı baǾžı vaķtda öziñe 

vaĥy ķılınġan nerseñiñ baǾżısı 

400.28 sebebli kökregiñ tar ( ) kāfirlerniñ eytüvlerinden ķorkuvıñ üçün 

( )  

 

I / 401 

 

401.1 “muĥa”mmed2 Ǿaleyhi’s-selām üzerine kökden ħazįne indürülseçi ( ) yeise 

ol muĥammed Ǿaleyhi’s-selām birlen birge 

401.2 “ü”stelevçi3 ferişte inseçi didiler * bir vaķtde resūl allahġa mekke kāfirleri eytdiler ey 

muĥammed Ǿalehi’s-selām bizge 

401.3 bu ķurāndan başķanı kitür ol başķa ķurānda bizniñ maǾbūdlarımıznı sögüv bolmasun 

diyü şundan śoñ resūl allah 

401.4 kāfirlerniñ maǾbūdlarını sögüvde kilgen baǾż āyetlerini źikr ķılmasķa ķaśd ķıldı şundan 

śoñ allahü teǾālā źikr 

401.5 ķılınġan āyetini indürdi hem bir vaķtde resūl allahġa mekke kāfirleri eytdiler allahü 

teǾālānıñ her nersege küçi yitküçi 

401.6 digen sözinde rast bolsañ sin allah ĥużūrında bir ĥürmetli bendesün ĥabūkim öziñ 

faķįrsün eger siñe kökden 

401.7 ħazįne inse idi yā ki bir ferişte itüp siniñ peyġamber idükiñ birlen şehādet birse idi siniñ 

ĥaķıñda 

401.8 şübhe iter idi didiler şundan śoñ allahü teǾālā źikri ötken hem źikr ķılınaçaķ āyet birlen 

ħaber birdi 

401.9 ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām sin öziñe vaĥy ķılınġan nerse birlen 

ķorkıtuvçı ġına sin (  

                                                 
1 “śıfatda” olmalı. 
2 Bu bölüm metnimizde silik çıkmıştır. 
3 Bu bölüm metnimizde silik çıkmıştır. 
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401.10 ) ve allahü teǾālā her nerse üzerine vekįldür yaǾnį her nersede taśarruf itüv 

allahü teǾālāge tapşırılmışdur 

401.11 bes sin işiñni allahġa tapşır allahü teǾālā ol kāfirlemiñ ĥāllerini bilgüçidür hem sözleri 

ve işleri 

401.12 berāberinde cezā birgüçidür ( ) yā ki kāfirler siñe vaĥy ķılınġan nerseni 

muĥammed Ǿaleyhi’s-selām özi 

401.13 iftirā ķıldı dip eytürler mi ( ) eger bu ŧarįķ eytseler cevābda eyt sin ey 

muĥammed Ǿaleyhi’s-selām  

401.14 kitüriñiz ( ) lafžınıñ ve maǾnāsınıñ körkemliginde miñe vaĥy 

ķılınġan nerseniñ oħşaşı 

401.15 bolġan iftirā ķılınġan on sūreni yaǾnį eger min ķurānnı öz ŧarafımdan iftirā ķılġan 

bolsam  siz de minim kibi  

401.16 Ǿarabsız iftirā ķılup on sūre kitüriñiz eger on sūre kitürüvden Ǿāciz bolsañız azı bir süre 

kitüriñiz 

401.17 ( ) daħı ol sūrelerni kitürüvge allahdan başķa küçiñiz yitken 

ādemlerni 

401.18 ündeñiz ( ) eger ķurānnı muĥammed Ǿaleyhi’s-selām iftirā ķıldı digen 

söziñizde rast bolsañız 

401.19 ( ) eger ündegen ādemleriñiz siz daǾvā ķılġan nerseni kitürüv birlen 

sizge (kāfirlerge) 

401.20 cevāb birmeseler yā ki kāfirler sizge resūl allahġa hem müǿminlerge cevāb birmeseler 

( ) bes biliñiz 

401.21 siz kāfirler ( ) budur başķa tügildür ķurānnı allahnıñ Ǿilmi birlen indürildi 

(  

401.22 ) daħı biliñiz düristlikde maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķ meger allahü teǾālā gine 

( ) bes siz müşrikler 

401.23 bu ķaŧǾį bolġan ĥüccet śoñında da boy śunuvçı tügilsiz mi yaǾnį boy śunuvıñız 

( ) bir kişi 
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401.24 tiler bolsa ( ) dünyā tirüklikni ( ) daħı dünyā tirükliginiñ ziynetini 

( ) 

401.25 ol kişilerge Ǿamelleriniñ cezālarını kāmil birürmiz ( ) ol dünyā tirükliginde yaǾnį 

dünyānı tilep dünyāda 

401.26 ķılġan izgü Ǿamelleriniñ cezāsını kāmil birürmiz ( ) ĥālbūkim ol kişiler dünya 

tirükliginde ( ) 

401.27 ecrlerinden kimitilmiş bolmaslar bu āyet ribāǿ ehli ĥaķında ( ) bu śıfatda bolġan 

ādemler ( ) 

401.28 şunday ādemlerdür ( ) bu śıfatlı ādemler üçün āħiretde hiç nerse yoķdur 

( ) 

401.29 meger tamuġ oŧı bardur ( ) dünyāda ķılġan izgü işleri bāŧıl boldı çünki 

maĥż 

 

I / 402 

 

402.1 dünyānı tilep izgülik ķıldılar allahnıñ rıżālıġını tilemediler ( ) daħı 

alamıñ 

402.2 Ǿamel ķılġan nerseleri ĥadd-i źātında bāŧıldur ( ) rabbinden 

ĥaķlıķġa köndüre turġan 

402.3 delįl üzerinde bolġan kişi dünyā tirükligini tilegen ādem kiyimi elbette tügil 

( ) daħı delįl 

402.4 Ǿaķlı bolġan bir hānġa rabbisinden şāhid de iyerse yaǾnį ķurān yā ki cebrāׂil bu vaķtda 

bigrekde bu kişi dünyā 

402.5 tirükligini tilegen ādem kibi tügildür ( ) daħı ol ķurānnıñ aldından 

mūsā 

402.6 Ǿaleyhi’s-selāmnıñ kitābı tevrāt indürilmiş bolsa ( ) imām dįnde muķtedā-i 

bih  hem raĥmet bolġan ĥālde bu 

402.7 vaķt bigrek de rabbisinden bir hān üzerinde bolġan kişi dünyā tirükligini tilegen ādem 

kibi tügildür (  
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402.8 ) rablerinden delįl üzerinde bolġan ādemler ķurānġa įmān kitürürler bes 

alarġa vaǾde ķılınġan 

402.9 orun ucmaħdur ( ) ve kimdür ķurānga kāfir bolur ( ) ŧāǿifelerden 

yaǾnį kāfirlerden 

402.10 ( ) bes tamuġ ol kişiniñ vaǾde ķılınġan ornıdur ( ) bes ey 

muħammed Ǿaleyhi’s-selām 

402.11 ķurānġa kāfir bolġan ādemlerge vaǾde ķılınġan ornınıñ tamuġ boluvından yā ki 

ķurāndan şikde bolma sin 

402.12 ( ) düristlikde ol kāfirlerge vaǾde ķılınġan ornınıñ tamuġ boluvı yā ki 

ķurānnıñ 

402.13 rabbiñden boluvı ŝābitdür ( ) likin ādemlerniñ köpisi ( ) 

įmān kitürmesler 

402.14 iǾtibārları az bolup fikrleri żaǾįf bolġanlıġı üçün ( ) ve kimdür žālimrek 

( ) iftirā 

402.15 ķılġan kişiden ( ) allahü teǾālā üzerine ( ) yalġannı yaǾnį bu kişiden žālim 

hiç kim yoķdur 

402.16 ( ) bu allahü teǾālā üzerine yalġannı iftirā ķılġan ādemler ( ) 

ķıyāmet küninde 

402.17 ħalķ arasında rablerine Ǿarż ķılınurlar (körsetilinürler) ( ) daħı 

feriştelerden ve peyġamberlerden 

402.18 bolġan şāhidler eytürler ( ) bular şunday ādemlerdür ( ) 

rableri üzerine 

402.19 yalġanladılar ( ) āgāh olıñız ( ) allahnıñ laǾneti žulm 

ķıluvçı ādemler üzerine 

402.20 bolsun ( ) şunday ādemlerdür ol žulm ķıluvçılar ( ) allahnıñ 

dįninden 

402.21 ŧıyarlar ( ) daħı allahnıñ dįnine ķanġırlıķnı isterler ( ) daħı ol 

žulm itüvçiler 
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402.22 āħiret künine ( ) alardur inkār itüvçiler ( ) bu śıfatda bolġan žālimler 

(  

402.23 ) allahnı yirde Ǿaźāb ķıluvdan Ǿāciz ķıluvçı bolmadılar ( ) 

daħı bu žulm 

402.24 ķıluvçılarġa bolmadı ( ) allahdan başķa ( ) Ǿaźābdan ŧıya turġan 

yardemçiler 

402.25 ( ) ol žālimlerge Ǿaźābnı iki ülüş ķılınur bir ülüşi özleriniñ 

azġunlıķları 

402.26 üçün bir ülüşi balıķlarnı azduruvları üçün ( ) bu žālimler ĥaķnı 

işitüvge 

402.27 küçleri yitküçi bolmadılar ( ) daħı ĥaķnı körür de bolmadılar ( ) 

bu śıfatda 

402.28 bolġan ādemler ( ) şunday ādemlerdür allahnıñ Ǿibādeti birlen 

śanemlerge Ǿibādetni 

402.29 almaşduruvları sebebli özlerine żarar itdiler ( ) daħı bu ādemlerden ġāǿib boldı 

(  

 

I / 403 

 

403.1 ( ) iftirā ķılġan nerseleri ( ) şiksiz ( ) düristlikde bu ādemler 

( ) 

403.2 āħiretde alardur żarar itüvçiler ( ) dürislikde şunday ādemler 

( ) 

403.3 įmān kitürdiler daħı izgü Ǿameller ķıldılar ( ) daħı rablerine ķararlandılar 

hem 

403.4 ħuşūǾ ķıldılar ( ) bu śıfatda bolġan ādemler ucmaħ iyeleridür 

( ) 
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403.5 hem ol ādemler ucmaħda meñgü ķaluvçılardur ( ) iki fırķanıñ (müselmān 

birlen kāfirniñ) 

403.6 meŝeli ( ) śoķır hem çoķraķ kibidür ( ) daħı körüvçi hem 

işitüvçi 

403.7 kibidür yaǾnį kāfirniñ meŝeli śoķır birlen çoķraķ kibidür müǿminniñ meŝeli közli ve 

işitüvçi 

403.8 ādem kibidür kāfirniñ aǾmā kibi oluvı żāhir bolġan ķurān āyetleriniñ maǾnālarını 

fehmlep körmevi 

403.9 üçün çoķraķ kibi oluvı žāhir bolġan ķurān āyetlerinin maǾnālarını ķabūl itüp işitmevi 

üçün 

403.9 ( ) miŝāl yüzinden bu iki fırķa berāber bolurlar mı elbette berāber 

tügiller 

403.10 ( ) bes bu meŝeller birlen va Ǿžlenmessiz mi ( ) ve 

taĥkįķ biz nūħ Ǿaleyhi’s- 

403.11 selāmnı peyġamber itüp yiberdük ( ) öziniñ ķavmine ( ) düristlikde min 

sizge ( ) 

403.12 žāhir ķorķıtuvçımun didi yaǾnį sizge Ǿaźābnı vācib itüvçi nerselerni hem Ǿaźābdan 

ķutķaruvnı vācib 

403.13 itüvçi nerselerni beyān ķıluvçımun ( ) Ǿibādet ķılmaġız siz ( ) meger 

allahġa ġına Ǿibādet 

403.14 ķılıñız diyü eyt dip yiberdük ( ) düristlikde min sizniñ üzeriñizge 

ķorķamun (  

403.15 ) rencitküçi künniñ Ǿaźābından yaǾnį Ǿaźāblı rencitküçi bolġan künden 

(  

403.16 ) bes kāfir bolġan cemāǾat eytdi ( ) nūĥ Ǿahmnıñ ķavminden ( ) 

körmeybiz sini ey  

403.17 nūĥ Ǿahm ( ) meger özimiz kibi ādem köremiz bizden birge artuķ ciriñ yoķ 

indi niçük aramızdan 
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403.18 biz sini peyġamber dip bileyik ve niçük sine iŧāǾat vācib dip oylayıķ ( ) 

daħı siñe iyerür 

403.19 dip bilmeybiz ( ) meger şunday ādemler iyerür ( ) ol siñe iyergen 

ādemler bizniñ 

403.20 iñ töben ve naçar ādemlerimizdür ( ) ķaravnıñ žāhirinde nūh Ǿaleyhi’s-

selāmnıñ ķavmi dünyā tirükliginden 

403.21 žāhirni bilgenlerine köre bay ādemlerni şerįf śanap faķįrni ħor ve źelįl śanaġanlar şunıñ 

403.22 üçün de įmān kitürgen ādemler faķįr bolġanġa köre alarnı erźel nāś diyü taǾbįr itkenler 

(  

403.23 ) biz sizniñ (nūĥ hem dįnde añar iyergen ādemler) üçün bar dip bilmeymiz 

( ) bizniñ üzerimizge 

403.24 ( ) artuķlıķdan ( ) belki biz sizni yalġançılar diyü gümān 

ķılamız dip eytdiler 

403.25 ( ) nūh Ǿahm eytdi ey ķavmim ( ) ħaber biriñiz miñe 

( ) eger min 

403.26 peyġamberlik daǾvāsında rast idügime rabbimden žāhir bolġan delįl üzerinde bolsam 

(  

403.27 ) daħı rabbim öziniñ ĥuzūr-ı maǾnāviyesinde raħmet (peyġamberlik) birse 

( ) bes ol 

403.28 raĥmet (peyġamberlik) sizge yaşrin bolsa ve sizni ħaķlıķġa köndürmesek 

( ) min sizni ol 

 

I / 404 

 

404.1 raĥmetni ķabūl itüvge küçli alurmun mı ( ) ve ĥālbūkim siz ol raĥmetni 

mekrūh körüvçiler 

404.2 siz elbette min sizni küçley almam ( ) daħı nūĥ Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey ķavmim 

( ) 
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404.3 peyġamberlikni irişdürüv üzerine min sizden māl śoramaym maĥż allah rıżālıġını istep 

irişdürem ( ) 

404.4 peyġamberlikni irişdürüv üçün minim ecrim hiç kim üstünde tügildür ( ) meger 

allahü teǾālā üzerinedür* 

404.5 nūħ Ǿahm ķavminden bolġan baylar yanıñda bolġan yoķ bar ħalķını ķavla biz alar birlen 

olŧuruşurġa ħorlanamız 

404.6 didiler allahü teǾālā şol ĥaķda źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ve min tügilmün 

( ) 

404.7 įmān kitürgen ādemlerni sürüvçi yaǾnį alarnı sürüv miñe dürist bolmas 

( ) 

404.8 düristlikde įmān kitürüvçi ādemler rablerine bolġuçılardur hem rableri ĥużūrında 

saǾdetke 

404.9 irişüvçilerdür bes niçük min alarnı ķavlaym ( ) likin min sizni bilemün 

( ) 

404.10 ĥaķlıķını bilmey ŧurġan nādān ķavm dip çünki siz faķįrlerni bir de  sebebsiz yanımdan 

ķovarġa ötinesiz  

404.11 ( ) daħı nūĥ Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey ķavmim ( ) allahdan 

intiķāmını yiberüvde 

404.12 kim yardem birür miñe ( ) eger min faķįr müselmānlarımnı meclisimizden 

sürsem (ķovalasam) (  

404.13 ) va Ǿazlenmeysiz mi minim sözimden ( ) daħı ey ķavmim min 

sizge eytmeym (  

404.14 ) minim hużūrımda allahnıñ ħažįneleri bardur dip ( ) daħı 

ġaybni bilemün dip 

404.15 eytmeym ( ) daħı min eytmeym düristlikde min feriştemün dip 

( ) daħı 

404.16 şunday ādemlerge eytmeym ( ) ol kişilerni sizniñ közleriñiz ħorġa śayur 
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404.17 ( ) allah ol siz ħor körgen faķįr müselmānlarġa izgülik birmes diyü 

çünki ol 

404.18 faķįr müselmānlarġa āħiretde ĥāżirlengen nerse dünyāda sizge birilgen māllardan 

izgürekdür (  

404.19 ) fakįr müselmānlarnıñ köñillerinde bolġan nerseni allahü teǾālā 

bilgüçirekdür ( ) 

404.20 düristlikde min bu vaķtde yaǾnį meźkūr sözlerni eytkenim vaķtda ( ) 

žulm ķıluvçılardanmun 

404.21 yaǾnį žulm ķıluvçılardan bolsam kirek ( ) nūĥ Ǿahmnıñ ķavmi eytdiler ey nūĥ 

( ) 

404.22 taħķįķ bizniñ birlen daǾvā ķılışdıñ ( ) hem daǾvā ķılışuvnı köp ķıldıñ 

( ) 

404.23 bes bizge vaǾde ķılġan nerseñni (Ǿaźābnı) kitür ( ) eger daǾvāñda rast 

ādemlerden 

404.24 bolsañ ( ) nūĥ Ǿaleyhi’s-selām eytdi ( ) budur başķa tügildür min 

vaǾde ķılġan nerseni 

404.25 (Ǿaźābnı) allahü teǾālā kitürür ( ) eger kitürüvni tilese ( ) daħı siz 

Ǿaźābnı kitürüvden 

404.26 allahnı Ǿāciz ķıluvçı tügilsiz ( ) ve minim nasįĥatim sizge fāǿide 

birmes (  

404.27 ) eger min sizge naśįĥat ķıluvnı tilesem ( ) eger 

allah bolsa sizni 

404.28 azduruvnı tiler bolsa allahü teǾālā sizni ĥaķlıķdan azduruvnı tilese minim sizge 

naśįĥatim fāǿide birmes 

404.29 gerçi naśįĥat ķıluvnı tilesem de ( ) ol allahü teǾālā sizniñ rabbiñizdür 

( ) daħı 

404.30 ol allahü teǾālāge ķıyāmet küninde ķaytarılmış bolursız siz ( ) yeise 

mekke kāfirleri 
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I / 405 

 

405.1 muĥammed Ǿaleyhi’s-selām ķurānnı iftirā ķıldı diyü eytürler mi ( ) eyt sin ey 

muĥammed Ǿaleyhi’s-selām eger bulay eytseler 

405.2 ( ) eger min ķurānnı iftirā ķılsam yaǾnį özimden çıġarup da allahü teǾālādan 

diysem ( ) bes iftirām 

405.3 nıñ cezāsı özime bolur ( ) ve min sizniñ miñe iftirā ķılavıñıznıñ 

günāhsından bizgüçimün (  

405.4 ) daħı nūĥ Ǿaleyhi’s-selāmge vaĥy ķılındı bu revişçe ( ) 

düristlikde şāǿn elbette siniñ ķavmiñden 

405.5 įmān kitürmes ( ) meger bu künge ķadar rast įmān kitürgen ādemler gine 

įmān kitürürler ( ) 

405.6 bes ķayġurma sin ( ) ķavmiñniñ işlegen işlerine ( ) ey 

nūĥ Ǿaleyhi’s-selām kimeni 

405.7 bizniñ aldımızda śaķlanmış bolġan ħālde yaśa ( ) daħı bizniñ emrimiz birlen yaśa 

( ) 

405.8 daħı žulm ķıluvçı ādemler ĥaķında ĥelāketni yiberüv birlen miñe duǾā ķılma 

( ) düristlikde ķavmiñden žālim bolġan 

405.9 ādemler śuġa ġarķ bolmışlardur yaǾnį alarġa śuġa ġarķ bolup helāk boluv birlen ĥükm 

ķılınmışdur ( ) 

405.10 daħı nūĥ Ǿaleyhis’-selām bizniñ emrimizçe kimeni yaśar boldı ( ) ve ķayu 

ġına zamān nūĥ yanından üter bolsa 

405.11 ( ) öziniñ ķavmiñden bir cemāǾat ( ) nūĥdan masħara ķıldılar nūĥ 

Ǿāleyhi’s-selām śudan yıraķ 

405.12 bolġan yapanda kime yaśaydur idi ķavmi evvelde peyġamber idiñ ħāżirde idi naçar 

“ ” 
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405.13 boldıñ diyeler idi ( ) nūĥ Ǿaleyhi’s-selām eytdi eger siz ĥāżir bizden 

masħara ķılsañız (   

405.14 ) bilüp ŧurıñız bizde sizden kileçekde masħara ķılurmız yaǾnį siz śuġa baŧup 

helāk bolsañız ve biz ķutulsaķ 

405.15 ( ) niteki siz ĥāżir masħara  ķılasız ( ) bes şol kişini tiz 

bilürsiz 

405.16 ( ) ol kişige rüsvāy ķıla turġan Ǿaźāb kilür ( ) daħı ol kişige 

iner hem tiyüşli 

405.17 bolur ( ) hemįşe bolġuçı Ǿaźāb ( ) nūĥ kimeni yaśar boldı 

bizniñ emrimiz 

405.18 (Ǿaźābımız) kilgenge ķadar ( ) daħı mįç/miçden (2) ķaynap śu çıķġanġa 

ķadar ( ) allahü teǾālā 

405.19 eytebiz nūĥķa eytdük kimege yükle sin ( ) her bir ir birlen ħātundan 

ikini 

405.20 yaǾnį her śınıfdan bir irkek bir ħatun al diyüp ( ) daħı ehliñni yükle diyü 

( ) meger ehliñden 

405.21 şol kişini yükleme ( ) ol kişi üzerine söz ilk boldı yaǾnį oġlıñ 

kenǾānnı 

405.22 hem anası ve aǾileni yükleme ( ) daħı įmān kitürgen ādemlerini yükle 

( ) daħı nūĥ 

405.23 birlen birge įmān kitürmedi ( ) meger az kişi gine įmān kitürdi cemǾį siksen 

ādem digenler 

405.24 müslime bolġan ħatunı, sām, ĥām, yāfeŝ isminde üç oġlı, ve üç kilini daħı yitmiş iki 

irine bir irsiz ħatun 

405.25 idiler nūĥ Ǿaleyhi’s-selām kimeni iki yılda tamām itdi saç aġaçından yaśadı kimeniñ 

uzunlıġı üç yüz arşın 

405.26 kiñligi illi arşın büyükligi otuz arşın bolup üç ķatlı bolġan töben ķatında vaĥşį 

405.27 ve ehlį ĥayvānlar bolġan orŧa derecesinde ādemler üçünçi iñ yuķarı derecesinde ķuşlar 

bolġan (  
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405.28 ) daħı nūh Ǿaleyhi’s-selām ķavmine eytdi kimege aŧlanıñız (kiriñiz) 

( ) allahnıñ ismini źikr 

405.29 2) iltür- miç maǾnāsında bolsa da yir yüzi hem de yirniñ ķalķup turġan ornına da 

eytiledür. ş.h. 

 

I / 406 

 

406.1 ķıluv birlen kiriñiz ( ) kimeni allahü teǾālānıñ śuda yürütkeni vaķtda da 

hem kimeniñ 

406.2 seyrini çigine irişdürüp toķtatķanı vaķtda da * ĥażret-i nūĥ kimeniñ yürüvini tilese 

bismil-lah dip 

406.3 eyte iken de kimi yürüy iken oşandak kimeni toķtatuvnı tilese de bismi’l-lah dip eyte 

ikende kime 

406.4 toķtay iken dimişler ( ) düristlikde minim rabbim ( ) elbette 

günāhlarnı bik yarlıķaġuçı 

406.5 ve bendelerge bik raĥmet itüvçidür şunıñ üçün de nūĥ Ǿaleyhi’s-selām ķavmini ŧufandan 

ķutķardı ( ) 

406.6 ve ol kime nūĥ ve kavmi birlen yürür ( ) uluġlıġda taġ kibi bolġan 

ŧolķunlar içinde * ŧufān śuvı ĥaķında 

406.7 ġāyet mübālaġalı sözler bar ĥatta baǾżılar kök birlen yir arası śu birlen tamām ŧoldı 

kime śu içinde 

406.8 idi digenler likin inşāǿallah dürist bolmas likin meşhūr söz büyük taġlardan on biş arşın 

śu 

406.9 yoġarı boldı digen sözler bar allahü aǾlem ( ) daħı nūĥ oġlı kenǾānga nidā 

ķıldı 

406.10 ( ) ve oġlı atası nūĥdan yıraķ orunda boldı ( ) ey oġlım bizniñ 

birlen 

406.11 birge kimege aŧlan (kir) ( ) daħı dįnde kāfirler birlen birge bolma sin 

diyü (  

406.12 ( ) nūh Ǿaleyhi’s-selāmnıñ oġlı kenǾān eytdi min ŧufan vaķtında ŧaġġa 

śıyunurmun (  
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406.13 ) ŧaġ mini śudan śaķlar ( ) eytdi nūh Ǿaleyhi’s-selām ŧufan 

küninde śuġa ġarķ 

406.14 boluvdan hiç śaķlavçı yoķ ( ) allahnıñ Ǿazābından ( ) meger rabbim 

raĥmet ķılġan ādemni gine 

406.15 śaķlavçı bar yaǾnį rabbim gine śaķlayaçaķ taġ ŧufandan śaklayaçaķ tügil 

( ) nūĥ birlen 

406.16 oġlı arasında ŧolķun perdeledi ( ) bes nūħnıñ oġlı śuġa ġarķ 

bolmışlardan boldı 

406.17 yaǾnį ġarķ bolup helāk boldı ( ) daħı Ǿilm iyelerine eyitile turġan 

nerse birlen 

406.18 eytdi (nidā ķılındı) hem Ǿilm iyelerine buyurula turġan nerse birlen buyurıldı ey yir 

śuvıñnı yut dip 

406.19 ( ) ve ey kök śuvınnı tut yaġdurma diyü bu ŧarįķ nidā ķıluvnıñ sebebi 

allahnıñ ķudretiniñ kemāline 

406.20 temśįl hem yir birlen kökniñ allahġa boy śunuvlarına temŝįl ( ) ve ŧufan 

śuvı kimdi (  

406.21 ) ve ĥükm öteldi yaǾnį nūĥ ķavmine śuġa ġarķ bolup helāk boluvları birlen ĥükm 

tamām ķılındı 

406.22 ( ) daħı kime cudi taġında ķararlandı yehūd ve naśārā ulemāsı nūħ 

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ  

406.23 kimesi ārārāt ŧavında toķtadı diyler ārārāt ŧavı asyada Ǿoŝmanlı memleketinde 

ermenistān içindedür 

406.24 ammā cudi ŧavı asyada Ǿosmanlı memleketi içinde diyārbekr şehri ile muśul şehri 

arasındadur hem 

406.25 beyđāvį iyesi cudi ŧavını muśulda bir ŧav diyü beyān itken nūĥ Ǿaleyhi’s-selām kimege 

recep öninde 

406.26 minüp muħarrem önünde çıķdı digenler hem şol muħarremniñ onınçı küninde rūze tutdı 

bu rūze senet bolup evrildi 

406.27 digenler ( ) daħı eytildi ( ) įmān kitürmev sebebli žulm ķılġan 

ādemlerge helāklik 
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406.28 bolsun diyü ( ) daħı nūĥ rabbisine nidā ķıldı ( ) 

bes nūĥ Ǿaleyhi’s-selām 

406.29 eytdi düristlikde minim oġlım öz ehlimdendür ( ) daħı düristlikde siniñ 

vaǾdeñ ĥaķdur ĥālbūkim 

 

I / 407 

 

407.1 öziñ ehliñni ķutķaram diyü vaǾde ķıldıñ bes niçün minim oġlım helāklikden ķutulmadı 

(  

407.2 ) ħālbūkim sin ĥükm ķıluvçılarnıñ ĥükm ķıluvçıraġı idiñ yaǾnį ĥükm 

ķıluvçılarnıñ Ǿālimregi 

407.3 ve Ǿādilregi idiñ diyü ( ) allahü teǾālā eytdi ey nūĥ ( ) 

düristlikde siniñ 

407.4 oġlıñ dįnde ehliñden tügil çünki müǿmin birlen kāfir arasında velāyet yoķ 

( ) düristlikde 

407.5 minden oġlıñnı helāklikden ķutķaruvnı śoravıñ izgü bolmaġan Ǿameldür 

( ) bes minden 

407.6 şol nerseni śorama ( ) ol nerseni siniñ üçün bilüv yoķdur yaǾnį bir 

nerseniñ śevāb 

407.7 yā ki sevāb tügil idükni bilmeseñ ol nerseni śorama ( ) düristlikde min sine 

vaǾaž ķılamun 

407.8 ( ) siniñ bilmegen nerseñni śoravıñ sebebli nādānlar cümlesinden 

boluvıñ mekrūh 

407.9 bolġanlıķı üçün ( ) nūĥ Ǿaleyhi’selām eytdi ( ) düristlikde min siñe 

śıġınamun ( ) 

407.10 kileçek zamānda sinden śoravımdan ( ) şol nerseni ( ) ol nerseni śevāb 

yā śevāb 

407.11 tügil idükni) minim üçün bilüv yokdur ( ) ve eger bilmegen nerseni śoravım 

sebebli mini 
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407.12 yarlıķamasañ ( ) daħı miñe raħmet ķılmasañ ( ) min özine 

żarar 

407.13 itüvçilerden bolurmun ( ) eytildi ey nūĥ Ǿaleyhi’s-selām ( ) 

kimeden tüş sin 

407.14 bizlerden bolġan selāmetlikge yaķın bolġanıñ ħālde ( ) ve üzeriñe köp 

izgülikler 

407.15 bolġan ĥālde ( ) daħı ümmetleriñ üzerine köp izgülikler bolġan ĥālde  

407.16 ( ) siniñ birlen birge bolġan ādemlerden ( ) daħı siniñ birlen birge 

bolġan ādemlerden 

407.17 şunday ümmetler bardur alarnı dünyāda fāǿidelendürürmiz ( ) munıñ śoñında 

alarnı tutar ( ) bizniñ 

407.18 tarafdan ( ) āħiretde rencitküçi Ǿaźāb ( ) bu nūĥ 

Ǿaleyhi’s-selām ķıśśası ġayb 

407.19 ħaberlerdendür ( ) ol ġayb ħaberlerni ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siñe 

vaĥy ķılurmız ( ) 

407.20 ol ġayb ħaberlerini sin bilür bolmadıñ ( ) daħı ķavmin de bilür bolmadı 

( ) bu 

407.21 ķurāndan ilk yaǾnį ķurān birlen vaĥy ķıluvımızdan ilk ( ) bes ey muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām peyġamberlik meşaķķatine  

407.22 daħı ķavmiñniñ rencitüvine śabr ķıl ( ) düristlikde dünyā ve ahiret saǾādetine 

āħir ĥālde irişüv 

407.23 ( ) küfrden ve günāhlardan śaķlanġuçı ādemlergedür ( ) 

daħı Ǿād ķabįlesine 

407.24 ķardeşleri hūd Ǿaleyhi’s-selāmnı yiberdük ( ) hūd Ǿaleyhi’s-selām ey 

ķavmim allahġa Ǿibādet 

407.25 ķılıñız (allahnı birleñiz) dip eytdi ( ) ey ķavmim sizniñ üçün bir 

allahdan başķa maǾbūd 
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407.26 yoķdur ( ) tügilsiz śanemlerni maǾbūd tutuvıñız sebebli meger allahġa 

iftirā ķıluvçılarsız 

407.27 ( ) ey ķavmim min sizden -------4 allahnıñ birligini üyretüvim üzerine 

śoramaym 

407.28 ( ) ħidmet ĥaķnı (ŝevābnı) ( ) tügildür minim sizge tevhįd üyretüvimniñ 

ŝevābı ( ) 

 

I / 408 

 

408.1 meger şol allahnıñ üzerinedür ( ) yaratdı ol allahü teǾālā mini ( ) 

Ǿaķlıñıznı istiǾmāl 

408.2 ķılup źikr ķılmaysız mi eger fikr ķılsañız idi ĥaķįķde bolġan ādem birlen bāŧıllıķda 

bolġan ādem 

408.3 arasını hem ħaŧānı śevābdan ayurur idiñiz ( ) daħı hūd (Ǿaleyhi’s-

selām) eytdi 

408.4 ey ķavmim rabbiñizden günāhlarıñıznı yarlıķamaķını isteñiz ( ) munıñ 

śoñında allahġa tevbe ķılıñız yaǾnį 

408.5 tevbe sebebli allahġa yaķın bolurġa ŧırışıñız ( ) allahü teǾālā sizge 

yaġmurnı yiberür 

408.6 ( ) ŧutuş birisi artından birisi bolġanı ĥalde ( ) daħı allahü 

teǾālā sizge 

408.7 öziñizniñ ķuvvetiñizge yine māl ve balalar birlen ķuvveti artdurur ( ) daħı 

min ündegen nerseden 

408.8 (tevĥįdden) yüz döndürmeñiz ( ) müşriklikiñiz üzerinde hemįşe bolġanıñız ĥālde 

( ) eytdiler 

408.9 hūd Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķavmi ( ) ey hūd ( ) daǾvāñnıñ düristligi 

üzerine delįlni kitürmediñ 

408.10 diyü ifrāŧ düşmānlıķlarından hūd Ǿaleyhi’s-selāmnıñ muǾcizelerini inkār ķılġanlar 

( ) 
                                                 
4 İlgili bölüm silik çıkmıştır. 



 973

408.11 ve biz maǾbūdlarımıznı ķoyuvçı tügilmiz ( ) siniñ söziñ üçün 

( ) daħı 

408.12 biz siñe įmān kitürüvçi tügilmiz ( ) biz hiç nerse eytmeymiz meger siñe 

irişdi diyü eytemiz 

408.13 ( ) maǾbūdlarımıznıñ baǾżısı ( ) yavızlıķ birlen yaǾnį maǾbūdlarımıznı 

sögüviñ sebebli siñe 

408.14 dįvānelik irişdi şunıñ üçün sin min peyġamber diyüp yoķ sözler söylep yürüysün diyüp 

eytemiz 

408.15 ( ) hūd Ǿaleyhi’s-selām ķavmine eytdi ( ) min özime allahü teǾālānı 

şāhid ķılam ( ) 

408.16 ve siz de miñe şāhid bolıñız ( ) düristlikde min bizgüçimün ( ) 

sizniñ allahġa şerįk 

408.17 ķıluvıñızdan ( ) allahdan başķanı yaǾnį min özimniñ sizniñ maǾbūdlarıñızdan 

bizüvime allahnı şāhid ķılam 

408.18 ve siz de minim maǾbūdlarıñızdan bizüvime şāhid bolıñız ( ) bes mini 

helāk itüvde cıyılġanıñız ĥālde 

408.19 ĥįle ķılıñız ( ) munıñ śoñında mine mühlet birmeñiz helāk itiñiz hūd 

Ǿaleyhi’s-selām ķavmini ħorlap 

408.20 minim maǾbūdlarıñızdan bizüvime şāhid bolıñız hem miñi mühlet birmey helāk itiñiz 

diyüp emr ķıldı ķavminiñ 

408.21 cānsız hiç fāǿide ve żarar ķıluvġa küçleri yitmegen maǾbūdlarınıñ maǾbūd bolmavında 

şübheleri ķalmasun üçün 

408.22 çünki ķavminiñ şol ķadar helāk itüvge ittifāķ birlen ŧırışup da hiç ķuvvetleriniñ yitmevi 

hem maǾbūdlarınıñ  

408.23 hūd Ǿaleyhi’s-selāmdan üç almavı elbette özleriniñ ve maǾbūdlarınıñ Ǿaczlerinden kile 

( ) 

408.24 düristlikde min allahġa işlerimni tapşırdım ( ) ol allah minim ve sizniñ 

rabbiñizdür yaǾnį siz bütün 

408.25 ķuvvetiñizni śarf ķılup mini helāk itüvge ŧırışsañız da miñe hiç żarar ķıla almaysız çünki 

her nersege 
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408.26 ķādir bolġan allahġa işāretini tapşırdım ( ) yirde yürüy turġan hiç cān iyesi 

yoķdur (  

408.27 ) meger boldıysa ol allahü teǾālā ol cān iyesiniñ māñlayından tutuvçıdur 

yaǾnį añar 

408.28 ħocadur ( ) düristlikde minim rabbim ( ) toġrı yol üzerindedür 

yaǾnį rabbim ĥaķlıķda 

 

I / 409 

 

409.1 ve Ǿadllikdedür özine įmān kitürgen ādemini żāǿiǾ itmes žālim ademni Ǿaźābsız 

ķaldurmas (  

409.2 ) bes eger įmāndan yüz döndürseñiz ( ) bes taĥķįķ min sizge 

irişdürdim ( ) 

409.3 şol nerseni ( ) min ol nerse birlen yiberilmiş boldım idi ( ) sizge yaǾnį 

min özime 

409.4 vācib bolġan ħidmetni ötedim kimçilik ķılmadım sizge Ǿöźr ķalmadı ( ) 

rabbim sizni helāk 

409.5 ķılur da sizniñ ornıñızġa koyar ( ) sizden başķa ķavmni ( ) 

įmāndan yüz 

409.6 döndürüv sebebli allahġa hiç nerse żarar ķılmassız ( ) düristlikde minim rabbim 

( ) 

409.7 her bir nerse üzerine śaķlavçıdur yaǾnį her ķayuñıznıñ Ǿamellerini bilür cezā birüvden 

ġāfil bolmas 

409.8 ( ) hūd ķavmine Ǿāźāb birlen emrimiz kilgen zamānda ( ) hūd 

(Ǿaleyhi’s-selām)nı Ǿaźābdan 

409.9 ķutķarduķ ( ) daħı įmān kitürgen ādemlerni hūd birlen birge 

ķutķarduķ ( ) 

409.10 özimizden bolġan raĥmet sebebli * įmān kitürgen ādemlerniñ cemǾisi dört miñ idi 

digenler (  
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409.11 ) hūdnı hem įmān kitürgen ķavmini ķaŧı ve uluġ Ǿaźābdan ķutķarduķ yaǾnį 

issi cil birlen Ǿaźābdan 

409.12 cil hūd ķavminiñ burunlarından kirüp dübürlerinden çıġar boldı digenler bu āyetde hūd 

Ǿaleyhi’s-selām ķavmni Ǿaźābdan 

409.13 ķutķaruvdan murād dünyā ve ahiret Ǿaźābından ķutķaruv hem bu āyetde işāret bar hūd 

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ įmān 

409.14 kitürmegen ķavminiñ dünyāda helāk boluvları kibi āħiretde hem Ǿaźābda boluvlarına 

( ) bu źikr 

409.15 ķılınġan ķabįle Ǿād kabilesidür ( ) rableriniñ āyetlerine įnkār itdiler 

( ) 

409.16 daħı allahnıñ resūllerine günāhlı boldılar bir resūlge boy sunmav bütün resūlge boy 

śunmav ĥükminde 

409.17 çünki ümmetler her bir resūlge boy śunuv birlen meǿmūrlar ( ) daħı bu ķabįle 

(töbenleri) iyerdiler 

409.18 ( ) her bir ĥaķġa düşmān bolġan mütekebbirlerniñ ķoşķan sözlerine yaǾnį 

įmānġa ündegen 

409.19 kişige iyermeyince küfrge ündegen ādemlerge iyerdiler ( ) Ǿād 

ķabįlesine bu 

409.20 dünyāda laǾnet iyertilmiş boldı ( ) daħı ķıyāmet küninde laǾnet iyertilmiş 

boldı ( ) 

409.21 āgāh olıñız ( ) düristlikde Ǿād ķabįlesi rablerine kāfir boldılar ( ) 

āgāh 

409.22 olıñız ( ) hūd ķavmi bolġan Ǿād ķabįlesine allahnıñ raĥmetinden yıraķlıķ 

(helāklik) bolsun 

409.23 ( ) daħı ŝemūd ķabįlesine ķardeşleri śāliĥ Ǿaleyhi’s-selāmnı 

peyġamber itüp yiberdük ( ) śāliĥ 

409.24 Ǿaleyhi’s-selām eytdi ( ) ey ķavmim allahġa Ǿibādet ķılıñız yaǾnį allahnı 

birleñiz ( ) 
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409.25 sizniñ üçün bir allahdan başķa maǾbūd yoķdur ( ) ol allahü teǾālā 

sizni yirden yaratdı 

409.26 çünki ādem Ǿaleyhi’s-selāmnı hem ādem Ǿaleyhi’s-selamnıñ nesli yaraŧılġan nuŧfelerniñ 

maddelerini tofraķdan 

409.27 yaratdı ( ) daħı sizni yirde Ǿömr kiçirtdi ( ) bes įmān kitürüp 

409.28 küfriñizni allahdan Ǿafv itüvni isteñiz ( ) munıñ śonıñda allahġa Ǿibādet 

birlen ķaytıñız 

409.29 ( ) düristlikde minim rabbim ( ) raĥmeti yaķındur hem duǾā 

ķıluvçınıñ duǾāsını ķabūl itüvçidür 

 

I / 410 

 

410.1 ( ) eytdiler śāliĥ Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķavmi ( ) ey śāliĥ ( ) 

taĥķįķ bizniñ aramızda 

410.2 baş boluvıñ ümįd itilgen ādem boldıñ ( ) sinden peyġamberlik daǾvāsı ve 

dįnge ündev śādir 

410.3 bolmasdan ilk çünki aramızda fikrli ve toġrı birinçi ādem idiñ ammā bu işiñden śoñ 

ümįd kisildi 

410.4 ( ) bizni Ǿibādet ķıluvımızdan ŧıyasun mı ( ) atalarımız 

Ǿibādet ķılġan nerseden 

410.5 (śanemlarġa Ǿibādet ķıluvdan) ( ) daħı düristlikde biz şikdemiz ( ) şol 

nerseden 

410.6 ( ) sin bizni ol nersege ündersün yaǾnį sin bizni tevĥįdke hem śanemler 

Ǿibādetinden bizüvge 

410.7 ündeysün likin biz şikdemiz ( ) ĥayrān boluvġa tüşürüvçi şikdemiz ( ) 

śāliĥ Ǿaleyhi’s-selām eytdi 

410.8 ey ķavmim ( ) ħaber biriñiz miñe ( ) eger min daǾvā 

ķılġan nersemniñ düristligi 

410.9 üzerine rabbimden delįl üzerinde bolsam ( ) daħı rabbim miñe öz 

ŧarafından raĥmet (peyġamberlik) 
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410.10 birse ( ) bes kim yardem birür miñe allahnıñ Ǿaźābından ķutķaruvġa 

yaǾnį kim mini allahnıñ 

410.11 āźābından ķutķarur ( ) eger rabbime vaĥy ķılġan nersesini irişdürüvde hem 

şirkden ŧıyuvda günāhlı 

410.12 hem boy sunmavçı bolsam ( ) bes ey ķavmim siz atalarımız 

Ǿibādet ķılġan nerseden 

410.13 bizni ŧıyasun mı digen söziñiz birlen miñe artdurmazsız minim öziñizni ĥasāret ve 

helāketke nisbet 

410.14 birüvimden başķanı ( ) daħı śāliĥ Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey ķavmim 

( ) bu allahnıñ ana tevesidür 

410.15 ( ) sizniñ üçün Ǿalāmet ve muǾcize bolġan ĥālde ( ) bes 

bu teveni iħtiyārına 

410.16 ķoyıñız allahnıñ yirinde aşasun ( ) ve bu tevege yavızlıķ birlen 

tutunmañız yaǾnį boġazlamañız 

410.17 ( ) bes eger bu teveni boġazlasañız sizni yaķın bolġan Ǿaźāb tutar 

( ) 

410.18 bes śālih Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķavmi teveni boġazladılar ( ) bes śāliĥ 

Ǿaleyhi’s-selām ķavmine 

410.19 eytdi dünyāda bolġan yurŧıñızda fāǿideleniñiz yaǾnį üyleriñizde tirüklik idiñiz 

( ) üç kün 

410.20 yaǾnį çehārşenbe pençşenbe cumǾa kün ( ) bu vaǾde yalġan 

bolmaġan rast vaǾdedür 

410.21 ( ) bes śālih ķavmine Ǿāźāb birlen emrimiz kilgen zamānda ( ) 

śāliĥ Ǿaleyhi’s-selāmnı 

410.22 Ǿaźābdan ķutķarduķ ( ) daħı śāliĥ birlen birge įmān kitürgen ādemlerni 

ķutķarduķ (  

410.23 ) özimizden raĥmet sebebli ( ) daħı śāliħni hem įmān kitürgen 

ķavmni bu künniñ 
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410.24 rüsvālıķından ķutķarduķ biz yaǾnį ŧavış birlen helāk boluvdan ( ) ey 

muĥammed Ǿaleyhi’s-selām düristlikde 

410.25 siniñ rabbiñ ( ) ol rabbiñniñ her nerse üzerine küçi yitküçidür hem her 

nerse üzerine 

410.26 ġālibdür ( ) daħı žulm ķılġan ādemlerni tutdı yaǾnį įmān kitürmegen 

śāliĥ peyġamber 

410.27 ķavmni ( ) ŧavış yaǾnį cebrāׂįl Ǿaleyhi’s-selām ķıçķurdı da küllisi bir yolı helāk 

boldılar  (  

410.28 ) bes tizlerine çökkenleri ĥālde yurŧlarında meyyitler bolup evrildiler 

( ) 

 

I / 411 

 

411.1 göyā ki yurŧlarında turmaġan kibi boldılar ( ) āgāh olıñız ( ) 

düristlikde 

411.2 ŝemūd ķabįlesi rablerine kāfir boldılar ( ) āgāh olıñız ( ) allahnıñ 

raĥmetinden yıraķlıķ 

411.3 (helāklik) ŝemūd ķabįlesinedür ( ) ve taĥķįķ bizniñ resūllerimiz 

(feriştelerimiz) kildi 

411.4 ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmge ( ) süyünç ħaber birlen yaǾnį isħāķ hem 

anıñ śoñında yaǾķūb Ǿaleyhi’s- 

411.5 selāmnıñ dünyāġa kilüvi birlen yā ki lūt Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķavminiñ helāk boluvı 

birlen ( ) bu ferişteler 

411.6 ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmge siñe selām bolsun didiler yaǾnį “ ” didiler 

( ) ibrāhim Ǿaleyhi’s-selām 

411.7 eytdi sizge selām bolsun dip yaǾnį “ve Ǿaleykümü’s-selām” didi ( ) bes ibrāhįm 

Ǿaleyhi’s-selāmdan kiçikmedi— 

411.8 ( ) ķuvurġan buzav itini kitürmekligi yaǾnį bik tiz kitürdi 

( ) bes 
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411.9 ib ām feriştelerniñ ķollarını körgen zamānda (rāhįm Ǿaleyhi’s-sel ) bozav 

itine irişmes körgen zamānda 

411.10 yaǾnį ŧaǾāmġa feriştelerniñ ķollarını śozmaġanlarını körgeç ( ) feriştelerni mekrūh 

kördi (  

411.11 ) daħı feriştelerden ķorķuvını yaşirdi yāǾnį ķ ı likin ķoķġanlıķnı 

bildürm

orķd

edi (  

411.12 ferişteler ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķorķġannı bilgen zamānda eytdiler ey ibrāhįm 

ķorķma (  

411.13 ) düristlikde biz lūt ķavmine yiberilmiş bolduķ yaǾnį luŧ Ǿaleyhi’s-selām 

ķavmini helāk ķılur üçün ammā 

411.14 ŧaǾāmıña ķol śozmavımız çünki biz ferişteler aşamaymız ( ) daħı ibrāhįm 

s-selāmnıñ

411.15 arŧında turadur idi (

Ǿaleyhi’  ħatunı perde 

) bes ķorķuv kitüv sebebli yā ki bozuķ ķavmni allahnıñ helāk 

ldi yā ki fikriniñ toġrılıġı žāhir bolduķdan küldi çünki ibrāhįm 

 ħatunı eyte iken bu lūŧ ķavmine Ǿaźāb iner Ǿazābdan ķutuluvnı allahdan śoraġanda lūŧnı 

ķıluvı 

411.16 sebebli şādlanuvından kü

Ǿaleyhi’s-selāmge 

411.17

da ķoş dip 

411.18 ( ) bes ibrāhįmniñ ħatunına isĥāķ Ǿaleyhi’s-selāmnıñ dünyāġa kilüvi 

411.19 (

birlen süyünç birdük 

) daħı isĥāķ śoñında yaǾkūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ dünyāġa kilüvi 

ünç 

411.20 birdük yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām isĥāķ Ǿaleyhi’s-selamnıñ balası (

birlen süy

) eytdi ibrāhįmniñ 

ħatunı ( ) ey 

411.21 minim Ǿaceb işim ( ) eyā min bala toġdururmun ı ĥālbūkim min  m

ķarçıķmun bu vaķtde ĥażret-i ibrāhįmniñ 

411.22 ħatunı toķsan yaşında baǾż sözde toķsan toķız yaşında idi digenler ( ) 

m ķart bolġan ĥālde bu vaķtında ibrāhįm Ǿaleyhi’s-

selām yüz yaşında baǾż rivāyetde yüz  

daħı 

411.23 bu zevcem ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selā



 980

411.24 yigirmi yaşında idi digenler ( ) düristlikde bu ķadar y rt 

birlen

aşke irişken ķa

 

411.25 ķarçıķdan bala boluv Ǿādetde elbette Ǿaceb nersedür gerçi allahnıñ ķudretine ķaraġanda 

Ǿaceb bolmasa da ( ) 

411.26 eytdiler ferişteler ĥażret-i ibr a (āhįmniñ ĥatunın ) allahnıñ emrinden 

Ǿaceblenesün mi (  

411.27 ) al ıñ lahn raĥmeti hem bereketleri ( ) sizniñ üzeriñizgedür ( ) 

ey ibrāhįmniñ üy ehli 

ınıñ ehline Ǿā

erse tüg

411.28 peyġamberlik üyiniñ hem muǾcize vāķıǾa bolġan orn detde bolmaġan iş 

Ǿaceblene turġan n il 

411.29 ( ) düristlikde ol allahü teǾālā şde maķtavlıdur hem r 

(

 her i bik uluġdu

 

 

I / 412 

 

412.1 ) bes ibrāhįmden kitken zamānda ( ) ķorķuv ( ) daħı 

rāhįmge ķorķuv 

ornına süyünç kilgen zamānda (

ib

412.2 ) lūŧ ķavmi ĥaķında ibrāhįm 

riştelerimiz birlen cidāl 

ķıluşur ( ķıls  içinde lūŧ (Ǿal

fe

412.3 nizāǾleşür) boldı yaǾnį lūŧ ķavmini helāk añız ol ķavm eyhi’s-

selām)da 

412.4 bar anı tiyüşleysiz dip cidāl ķıldı ( ) düristlikde ibrāhįm (Ǿaleyhi’s-selām) 

( ) aşuķmay 

412.5 turġan şefķatli ādemdür ( ) köp āh ķıluvçı ve ĥasretlenüvçidür ( ) allahġa 

ķaytuvçıdur ( ) 

41 ey ibrāhįm2.6  diyü ferişteler eytdiler ( ) bu ķıçķırışuvdan yüz döndür ( ) 

düristlikde şāǿn 

412.7 ( ) taĥķįķ lūŧ (Ǿaleyhi’s-selām) ķavmni helāk itüv birlen rabbiñniñ emri 

kildi ( ) daħı 
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412.8 düristlikde lūt ķavmi ( ) lūŧ güçidür (ķavmine kil ) cidāl b n 

ķaytarılmış 

irle

olmay turġa412.9 b n Ǿaźāb ( ) ilçi feriştelerimiz lūŧ (Ǿaleyhi’s-selām)ġa 

kilgenleri zamānda 

412.10 ( ) lūŧ (Ǿaleyhi’s-s m) bu ilçilerniñ kilüvi sebebli ķelā ayġurdı ( ) 

daħı bu ferişterniñ 

den ŧar idi ya412.11 kilüvi sebebli kökrek yüzin Ǿnį kökregi ŧar boldı ( ) daħı 

412.12 lūŧ (Ǿaleyhi’s-selām) eytdi bu kün ķaŧı ve aġır kündür dip ( ) daħı lūŧnıñ ķavmi 

kilgenni

i 

ferişteler  

412.13 bilgeç kild ( ) aşuķġanları ĥālde ( ) lūŧ Ǿaleyhi’s-selāmge (ׂüyine) 

( ) lūŧ Ǿaleyhi’s- 

412.14 selām ķavmi ferişteler kilmesden burun boldılar ( ) yavız işlerini işler 

boldılar yaǾnį livāŧā 

412.15 ķılur boldılar ferişteler kilgenni bilgeç hem şol niyet birlen kildiler ( ) lūŧ 

Ǿaleyhi’s-selām eytdi 

412.16 ey ķavmim ( ) muña bular ķızlarım ķızl ñiz didį mundan ilk 

ĥażret-i lūŧnıñ 

arımnı çiftleni

412.17 ķızlarını ķavmi śorasa da ķabāĥatlikleri üçün hem kifāǿet yoķlıķ üçün birmeydür idi 

ürmetini śaķlav üçün birmege rāżı boldılar (ĥażret-i lūŧnıñ şerįǾatde 

mek dürist bolġan) yā ki ķızlardan murād ķavminiñ özleriniñ ħatunları çünki her 

ve şefķat cihetinden ümmetine ata bola peyġamberniñ ħatunı ümmetiniñ 

ammā 

412.18 ķonaķlarnıñ ĥ

müselmanı kāfirge 

412.19 nikāhle

bir peyġamber 

412.20 terbiye 

ħatunlarına ana bolduķı kibi (  

412.21 ) ķızlarım livātā ķıluvġa ķaraġanda sizniñ üçün pākrekdür ( ) bes 

livāŧā ķıluvda 

412.22 allahdan ķorķıñız ( ) daħı ķonaķlarım aldında mini rüsvāy ķılmañız 

çünki kişiniñ 
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412.23 rüsvāy itüv Ǿayn-ı ħocanı rüsvāy itüv bola (ķonaġını ) sizlerden yok mı 

( ) toġrı 

412.24 ve yaħşı ir ( ) lūŧ Ǿa

bildiñ (

leyhi’s-selāmnıñ ķavmi eytdiler ey lūŧ taħķįķ sin 

 

412.25 ) bizniñ üçün siniñ ķızlaruñ da ĥaķķ ve ĥācet yoķlıķnı yaǾnį bizge ķızlarıñ ĥācet 

tügil (  

412.26 ) daħı düristlikde sin bizniñ nerse tilegenimizni bilesün bizge irler kirek ( ) 

 eytdi (lūŧ Ǿahm  

412.27 ) eger minim üçün sizge ķudret bolsa idi ( ) yā ki miñe 

ķaŧılıķda ŧaġ kibi 

bolġan ķ

ā ki ikinçi 

412.29 ir ķabįlege ķoşulup alar sebebli sizni yiberürge ķuvvetim yitse idi elbette sizni ķavlap 

iberür 

 māddį ķuvvet minde yoķ ĥazret-i lūŧ ķavmi feriştelerge yavız ķasd birlen kilgeç 

ikledi 

13.2 ķabkanıñ içki yaġından ķavmi birlen ķıçkuruşdı ve ķavmine vaǾaž ķıldı ķavmi hiç ķabūl 

r ķıyma aşa 

13.3 kire başladılar ħażret-i lūt bik ĥafāġa tüşdi ferişteler ħażret-i lūtnıñ ĥafāġa tüşdügini 

na ķoy hiç żarar ķıla almaslar didiler niteki allahü teǾālā eyte (

412.28 abįlege ķoşuluv mümkin bolsa idi yaǾnį eger minim sizni yiberürge özimniñ 

ķuvvetim yitse idi y

y

idim likin 

 

I / 413 

 

413.1 munday

ķabķasını b

4

itmedile

4

bilgeç 

413.4 iħtiyārları ) 

ey lūt (

ferişteler 

eytdiler 

) düristlikde biz rabbiñniñ ilçilerimiz (413.5 ) ķavmiñ siñe 

żarar itüvge 

rāǿįl ķana

emmesi 

413.6 irişmesler diyü şundan śoñ lūŧ Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķavmi kirdiler ĥazret-i ceb ŧı 

ile śoķdı h
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413.7 közsiz bo  ķorķup lūŧ üyinde siĥrçiler bar diyüp çıġ  (ldılar bik up kitdiler ) 

bes ehliñ 

413.8 birlen siĥr ķıl ( ) kiçden bir kiseginde ( ) sizden hiç biriñiz 

seyr ķılmay 

ā ki arŧına eylenüp karamasun (413.9 ķalmasun y ) meger ħatunıñ birlen seyr ķılma 

( ) düristlikde

413.10 şāǿn 

 

ol ħatunıña irişüvçidür ( ) ķavmiñe irişken nerse helāklik ĥazret-i lūŧ 

11 vaķti şundan śoñ ferişteler eytdiler 

ķavminiñ helāket 

413. ķayçan didi ( ) düristlikde ķavmiñniñ 

helāk 

eri ŧañ vaķtidür (413.12 boluv vaǾdel ) ŧañ yaķın tügil mi didiler bu sözni 

ĥażret-i lūŧ 

413.13 helāklik vaķtni aşuķdurġaç eytdiler ( ) bes lūŧ 

ānda 

ķavmine Ǿaźāb birlen 

emrimiz kilgen zam

413.14 ( ) feriştelerim vminiñ ķaryeleriniñ üstüni ast ķılduķ 

ĥażret-i cebr

iz sebebli lūŧ ķa

āǿįl 

ŧıġup kökge 

igenler 

413.15 lūŧ ķavminiñ ķaryeleriniñ astına ķanaŧnı köterdi munıñ śoñīnda eylendürüp 

ķabladı 

( ) daħı lūŧ ķavminiñ ķaryesi üzerine yaġdurduķ biz 413.16 d

( ) oŧdan 

413.17 ķızdurulġan ŧaşlarını ( ) lūŧ ķavminiñ Ǿaźābı üçün ħażirlengen ŧaşdan 

( ) 

ĥā į Ǿalāmetlengen 

413.18 ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) rabbiñ ĥużūrında Ǿaźāb üçün Ǿalāmetlenmiş bolġan 

lde ol ŧaş yaǾn

413.19 ħālde yaġdurduķ ( ) ve ol ŧaşlar yaǾnį yaġduruv žulm 

ķı raluvçılardan yı ķ 

413.20 tügildür yaǾnį her bir žālimge žulmi sebebli ŧaş yaġdurulsa yıraķ iş tügildür bu āyetde 

her žālimge 
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413.21 vaǾįd bar ( ) daħı medy

şleri 

Ǿaleyhi’s-selāmnı peyġamber itüp yiberdük 

en ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām oġlı medyen 

balaları ehline ķarde

( ) şuǾayyib Ǿaleyhi’s-selām 413.22 şuǾayyib 

eytdi ( ) ey ķavmim 

ılıñız yaǾnį allahnı birleñiz (413.23 allahġa Ǿibādet ķ ) sizniñ üçün allahdan 

başķa maǾbūd bolmadı 

413.24 ( ) daħı keyl (śavt birlen) hem vezn (aġırlıķ) birlen ölçegende 

eñiz 

 başı bolġan te

e 

ıyānetlerinden ŧıydı 

kimitm

413.25 diyü şuǾayyib Ǿaleyhi’s-selām evvel her işiniñ vĥįdke ķavmini ündedi 

śoñra Ǿādet itken ölçevd

(413.26 ħ ) düristlikde min sizni izgülikde (baylıķda) 

köremün 

413.27 yaǾnį sizniñ baylıķıñız bar ölçevde ħıyānet ķılup kişi ħaķnı aşav sizge tiyüş tügil 

(  

413.28 ) daħı min sizniñ üzeriñizge ķorķamun ( ) bütün ādemini çulġap 

3.29 yā ki helāk itüvçi küniniñ Ǿaźābından (

aluvçı ķıyāmet küniniñ 

41 ) daħı şuǾayyib Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey 

ķavmim (  

 

I / 414 

 

414.1 ) kil birlen daħı vezn birlen ölçevde kāmil ķılıñız ( ) toġrılıķ 

irlen b

414.2 ( ) daħı ādemlerniñ nerselerini kimitmeñiz 

( )  

daħı yirde bozu  ŧalav ki

ız 

414.3 ķlıķ ķılġan ĥālde yürümeñiz aġırlav ve yol kisüv hem bi işlerni 

ķılmañ

414.4 ( ) ānıñ 

gürekdür 

allahü teǾāl ĥelāl ķılup ķaldurġan nersesi sizniñ üçün 

iz
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414.5 ( ) eger siz minim sözime oşanuvçılardan bolsañız ( ) ve 

min sizniñ 

iñizge śaķçı tügilmün yaǾnį min sizni ķabāħat işlerden śaķlay almaym (414.6 üzer ) 

şuǾayyib Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

şuǾayyib ( ) siniñ namāzıñ mı sine ķoşa (414.7 ķavmi eytdiler ey ) 

bizniñ ķoymaķlıġımız 

414.8 birlen ( ) atalarımız Ǿibādet ķılġan nerseni ( ) yeise 

māllarımızda 

414.9 ķılmaķlıġımıznı ķoyuv birlen ( ) tilegen ām köp 

unıñ 

vmi köp na rimizge Ǿibādet 

öz māllarımıza 

ķoyuvġ

nersemizni şuǾayyib Ǿaleyhi’s-sel

namāz oķuvçı bolġan ş

414.10 üçün ķa māz oķuġanġa mı sin bizge maǾbūdle ķıluvnı 

ķoyuvġa yā ki 

414.11 tilegenimizçe taśarruf ķıluvnı a ķoşasun didiler elbette siniñ ķoşuvıñnıñ sebebi 

namāz bolmasķa kirek 

414.12 başķa vesvese bolurġa ķirek didiler ( ) düristlikde sin ey şuǾayyib Ǿaleyhi’s-selām 

( ) 

414.13 elbette sin şefķatlisün hem ĥaķķ ve ĥaķlıķdasun “bu sözni ħorlap eytdiler” 

( ) şuǾayyib 

414.14 Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey ķavmim ( ) ħaber biriñiz miñe ( ) eger 

Ǿvā ķılġan 

414.15 nersem üzerine delįlde bolsam (

min da

) rabbimden ( ) daħı rabbim özinden 

şdürse iri

414.16 miñe ( ) körkem rızķnı į rabbim miñe rūĥāniyyet ve niyyet 

saǾādetni irişdüre 

 yaǾn cismā

iñe ħı  bolur mı?414.17 turup vaĥy ķılġan nersesinde m yānet mümkin  elbette mümkin tügil 

(  

414.18 ) daħı min sizge ħilāflıķ ķıluvnı tilemeym ( ) şol nerseni ķıluvġa 

avışķanım ħālde 

414.19 ( ) ol nerseden sizni ŧıydım yaǾnį sizni ŧıyġan nerseni özüm ķıluvçı tügilmün 
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414.20 ( ) tilemeym min ( ) meger ķuvvetimden kilgen ķadar sizni 

ıślāĥ ķıluvnı 

414.21 ( ı tüzetüvni) tileymün yaǾnį sizge maǾrūf birlen ķoşuvımdan maķsūdım hem

sizni naçar i

ħalķlarıñızn  

şlerden 

yuvımda dur başķa nerse tü

ĥaķnı 

414.22 ŧı n maķśūdım ıślāĥ gildür elbette siz de aślā śalāĥ yoķ min 

sizge üç türli 

414.23 ri Ǿāye ķıluv birlen emr ķılam evvel ĥaķķ allahnı ikinçi öz ĥaķķıñıznı üçünçi bendeler 

ĥaķķını ( ) 

414.24 ĥakġa irişür üçün minim muvaffaķ boluvım tügildür ( ) meger allahnıñ 

yardemi birlendür ( ) 

414.25 o e l allah üzerin işlerimni ŧabşurdım min ( ) ve ol allahġa ķayturmun min 

( ) daħı śāliħ 

414.26 Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey ķavmim ( ) miñe düşmānlıķıñız sizge kesb 

itmesün yüklemesün ( ) 

414.27 sizge irişüvni ( ) nūĥ Ǿaleyhi’s-selām ķavmine irişken nerseniñ meŝeli 

śuġa ġarķ bolup helāk 

414.28 boluv ( ) yeise Ǿaleyhi’selām ķavmine irişken nerseniñ meŝeli cil birlen hūd 

helāk boluv ( ) 

yhi’s-selāmnıñ ķavmine irişken nerseniñ meŝeli ŧavış birlen helāk boluv 414.29 yeise śāliĥ Ǿale

( ) ve si

 

1 lūŧ Ǿaleyhi’s-selām ķavmi tügildür 

zlerden 

I / 415 

 

(415. ) yıraķ yaǾnį eger lūŧ ķavminden ilk bolġan 

ĥāllerinden Ǿibret 

2  almasañız lūŧ ķavminden Ǿibret alıñız çünki lūŧ ķavmi sizden yıraķ tügildür bes lūŧ 

ķavmine irişken 

şüvi de yıraķ bolmas (

ķavmlerniñ 

415.

) daħı ķılġan 415.3 Ǿaźābnıñ meŝeliniñ sizge iri

günāhlarıñızdan 
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415.4 rabiñizden yarlıķamaķ isteñiz ( ) munıñ śoñ ge ŧāǾāt birlen 

ķaytıñız (

ında rabbiñiz

) 

ılarġa ulu415.5 düristlikde rabbim tevbe ķıluvç ġ raĥmet iyesidür ( ) hem tevbe 

ķıluvçılarını dost körüvçidür 

415.6 ( ) ķavmi eytdiler cevābda ey şu Ǿayyib ( ) bes eytken 

nerseden köpisini 

415.7 añlamay ı Ǿaķllarında ve fikrlerinde kimçilik üçün y i ħorlap 

eytdiler (

mız añlamavlar ā ki bu sözn

 

415.8 ) daħı biz sini aramızda żaǾįf köremiz bizniñ ĥaķda hiç nerse kılurġa 

ķolıñdan 

415.9 kilmes ( ) ve eger bizniñ aramızda bizniñ milletimizde bolġan ķavmiñ 

bolmasa idi yaǾnį alarnıñ 

 śaķlamas415.10 ĥürmetini aķ idi ( ) biz sini ŧaş birlen aŧup ötürür idük 

( ) bizniñ 

415.11 üzerimizge sin bik ķadrli tügilsün ( ) şu Ǿayyib Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey 

ķavmim (  

415.12 ) minim ķavmim sizniñ üzer lahdan da ķadrlirek mi mini ķavmim 

ĥürmeti üç

iñizge al

ün öltürmey ķaldurasız da ve allah 

rıżālıķı 415.13 üçün mini śaķlamaysız ( ) daħı allahnı arŧlarıñızġa 

ŧaşlanmış itüp 

415.14 ŧutdıñız ( ) düristlikde rabbim ( ) sizniñ ķılġan Ǿameliñizni kāmil 

bilgüçidür ( ) daħı 

aleyhi im 415.15 şuǾayyib Ǿ ’s-selam eytdi ey ķavm ( ) öziñizniñ ĥāliñiz üzerine 

Ǿamel ķılıñız ( ) 

415.16 düristlikde min hem öz ĥālim üzerine Ǿamel ķıluvçımun ( ) tiz bilürsiz 

( ) kimge kilür yaǾnį 

415.17 sizge mi miñe mi ( ) kilgen kişini rüsvāy ķıla turġan Ǿaźāb ( ) 

ħı kimda  
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415.18 yalġançı idügini tiz nį siz yalġançı mu min mü (bilürsiz yaǾ ) ve n 

nerseni kü

 min eytke

tiñiz 

415.19 ( ) düristlikde min de sizniñ birlen birge küt n (küçimü ) 

şuǾayyib ķavmine Ǿaźāb 

415.20 birlen emrimiz kilgen zamanda ( ) şuǾayyibni Ǿaźābdan ķ 

(

 ķutķardu

) daħı 

415.21 şuǾayyib birlen birge įmān kitürgen āde ābdan ķutķardu  (mlerni Ǿaź ķ ) 

ĥmet birlen 

özimizden 

ra

415.22 ( ) daħı şuǾayyib ķavminden žulm ķılġan ādemlerni tutdı ( ) ŧavış 

ĥażret-i 

415.23 ce ı da hemmesi birden helāk boldı digenler (brāǿil ķıçķurd ) bes 

yurŧlarında 

415.24 tizleri üzerine çökkenleri ĥālde ölükler bolup evrildiler ( ) göyā ki 

yurŧlarında 

415.25 turmaġan kibi oldılar ( ) āgāh olıñız ( ) medyen eh en yıraķlıķ 

(helāklik) 

line raĥmetd

415.26 olsun ( ) niteki ŝemūd ķabįlesi ra etden yıraķ boldı (helāk boldı) śāliĥ 

Ǿaleyhi’s-s

ĥm

elām 

415.27 ķavmi bolġan ŝemūd ķabįlesi de ŧavış birlen helāk boldı likin alarnıñ ŧavışı astlarından 

i’s-selāmnıñ şuǾayyib Ǿaleyh

415.28 ķavmi bolġan medyen ehliniñ ŧavışı üstlerinden boldı digenler ( ) ve 

taĥķįķ mūsā Ǿaleyhi’s- 

415.29 selāmnı peyġamber itüp yiberdük biz ( ) āyetlerimiz “tevrāt” birlen ( ) 

daħı žāhir bolġan muǾcizeler 

 

birlen 

I / 416 

 

( ) firǾavunge hem firǾavunnıñ ķavmine yiberdük 416.1 

( ) bes firǾavun ķavmi 
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416.2 azġunlıķġa çom vunge iyerdiler ĥaklıķġa ündegüçi mūsāġa iyermediler 

(

ġan firǾa  

) 

416.3 ve firǾavunnıñ işi ĥaķlıķ ve toġrılıķ tügildür belki azġunlıķ ve bāŧıllıķdur 

( ) 

416.4 firǾavun ķıyāmet küninde tamuġġa kirgende ķavmine ilk bolur dünyāda azġunlıķda ilk 

bolġan kibi 

416.5 ( ) bes ķavmni oŧķa kiritür ( ) firǾavunlar kilgen orun 

416.6 (tamuġ) nı yavız orun boldı çünki müverrid (śu ornı) ki Ǿādetde yüreklerini śalķunlatuv 

416.7 ve śuśaġanlıķını yiberüv üçün kiline ĥālbūkim tamuġ munıñ ħilāfınça yüreklerni 

uśavnı artdyandura ś ura 

416.8 ( ) daħı firǾavunge bu dünyāda laǾnet iyertilmiş boldı ( ) 

daħı 

416.9 ķıyāmet küninde laǾnet iyertilmiş boldı yaǾnį dünyā ve ahiret melǾūn boldılar 

( ) 

 d

melǾūn boluv 

416.10 ārında laǾnetni yavız birilmiş yardem boldı yaǾnį firǾavunge birilmiş yardem dārında 

416.11 elbette bu yavız yardemdür ( ) bu ħaber helāk ķılınmış ķaryelerniñ 

ħaberlerindendür 

416.12 ( ) ey muĥamme ħaberni sine beyān ķılurmız 

(

d (Ǿaleyhi’s-selām) bu 

) bu ehli helāk ķılınġan 

aryelerden or l

ehilleri gine  

416.13 ķ ılmaġan igin kibi baśup turuvçısı bardur ķaryeleri helāk ķı ınmaġan 

416.14 helāk ķılınġan bolsa ( ) daħı bu ķaryelerniñ orılġan igin kibi eŝeri gine ķalġanları 

bardur 

416.15 eger ķaryeleri birlen ehlleri birge helāk ķılġan bolsa ( ) bu ķarye ehllerini 

helāk itüv 

416.16 sebebli biz alarġa žulm ķılmaduķ ( ) ve arye ehlleri özlerine 

özleri 

likin ol ķ

ūceb bol416.17 žulm ķıldılar yaǾnį özlerine helāk itüvni m ġan işlerni ķıldılar ( ) 

bes biz 
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416.18 ehllerini helāk itken ķarye ehllerinden muñsız ķılmadı yaǾnį Ǿaźābnı ve hel i 

yiberme

āketn

di (  

416.19 ) şunday maǾbūdlerni ( ) ol maǾbūdlerge Ǿibādet ķılurlar allahġa 

dan 

başķa

Ǿibādet ķıluv

416.20  ( ) hiç nerseden m (uñsız ķılmadı ) ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-

selām) rabbiñniñ emri 

ān416.21 kilgen zam da ( ) daħı ol elāklikden başķanı ol helāk 

ķılınġan 

maǾbūdler h

ılar (416.22 ķavmge artdurmad ) oşa

idür 

ndaķ yaǾnį ötkendegi ķavmni allahnıñ Ǿaźāb birlen 

tutuvı kib

416.23 ( ) ey muĥam leyhi’s-selām) rabbiñniñ tutuvı (med (Ǿa ) her 

ķayçan ķarye ehllerini tutsa (  

416.24 ) ĥ ķılġan ĥāldeālbūkim ol ķarye (ehli) žulm ķıluvçı bolsa yaǾnį žulm  tutsa 

( ) düristlikde 

416.25 rabbiñniñ tutuvı ( ) rencitküçidür hem ķaŧıdur ( ) düristlikde helāk 

bo mmetlerniñ lġan ü

çıdur (416.26 ķıśśalarında bolġu ) uluġ Ǿibret ( ) ahiret Ǿaźābından 

ķorķġan kişige 

416.27 ( ) bu ķıyāmet kü şunday kündür ( )ni  b

dur 

u kün üçün (künd5) 

ādemler cıyılmış

416.28 ( ) daħı bu ķıyāmet küni kök ehlle lleri ĥāżir bolmış kündür 

(

ri daħı yir eh

 

416.29 ) ve bu ķıyāmet künini kiçüktürmemiz ( ) meger śanalmış müddet 

ne kiçüktürürmiz (üçün gi  

 

I / 417 

 

417.1 ( ) ķıyāmet küni şunday kündür kilür ol kün yaǾnį ol ķıyamet küni kilgen künde 

                                                 
5 “könde” olmalı 
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417.2 ( ) hiç bir nefs söyleşmes ( ) meger allahü teǾālānıñ iźni birlen gine 

söyleşür 

417.3 ( ) bes ħalķ cümlesinden bardur yavız bolġanları daħı izgü bolġanları 

(  

417.4 ) ammā yavız bolġan ādemler ( ) bes alar tamuġdadur 

( ) 

yavızlar ü Ǿnį baǾż

ķrunraķ 

417.5 çün tamuġda ķaŧı ve żaǾįf ŧavış bardur ya ısı bik ķaŧı ķıçķırur baǾżısı 

a

417.6 ķıçkırur ( ) ol tamuġda meñgü ķalġanları ĥālde ( ) ahiret 

kökleri 

417.7 birlen ahiret yirleri hemįşe bolġan müddetde yā ki sem vāt-ı ar ı 

murād yaǾnį üst birlen 

ā żdan fevķ birlen taĥt-

rı meñgü 

417.8 ast hemįşe bolġan müddetde elbette üst birle astķa zevāl kilmey yeise bu söz Ǿarablarnıñ 

temŝįllerine 

417.9 bināǿ bolur çünki Ǿarablar eyteler semāvāt ve arżnıñ devāmı müddetinde siñe kilmem 

diyü murādla

417.10 kilmessizlik bes teǿyįdden taǾbįr bola ( ) meger tamuġda meñgü kalmaslar 

rabbiñniñ tilevi 

417.11 vaķtinde elbette müselmānlardan bolġan yav ahü teǾālā tilegen vaķtde tamuġdan 

çıġaçaķlar (

ızlar all

) 

417.12 ey muĥammed düristlikde siniñ rabbiñ ( ) tilegen nersesini ķıluvçıdur 

( ) 

417.13 ve ammā izgü bolġan ādemler ( ) bes ucmaħdadur ( ) ucmaħda 

m rı eñgü ķalġanla

417.14 ĥālde ( ) kök irler hemįşe bolġan mler ve y üddetde ( ) 

meger ucmaħda 

417.15 meñgü ñ tilevi vaķtında (ķalmaslar rabbiñni ) kisilmiş n 

ŝevābnı birilmiş b

 bolmaġa

oldı 

ġı üçün 417.16 alarġa bu iki orundaġı istiŝnālarda bir az şübhe boldu taĥķįķ ķıluv münāsib 

körildi 
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417.17 evvelgi āyetde istiŝnāǿ-i Ǿaźāb nārda meñgü boluvdan çünki ehl-i nār oŧ Ǿaźābında 

meñgü bolmaylar belki 

aġanda 

lar da 

417.18 śalķunlıķ birlen ve başķa türli Ǿaźāblar birlen de Ǿaźāb ķılınalar yā ki müselmānlarnıñ 

fāsıķları müsteŝnā 

417.19 bolurlar alar elbette tamuġda meñgü ķalmaylar küllisi tamuġda meñgü tügil dip bola 

baǾżısı meñgü bolm

417.20 çünki külden ĥükminiñ zevāline baǾżıdan ĥükminiñ zevāli bite bu fāsıķ müǿminler 

günāhları sebebli şakıy bolsa

417.21 įmanları sebebli saǾįdlerdür yā ki “ ” men maǾnāsında yaǾnį allahü teǾālā tilegen 

menler meñgü ķalmas maǾnāsında 

417.22 bola iñ śoñından tamuġdan çıġup cehennemįyyūn aŧalġan fırķa bolalar hem bularnı ehl-i 

cennetden de istiŝnāǿ 

417.23  yaray çünki köp künler tamuġda boluvları sebebli cennetde meñgü bolmadılar dip bola 

ikinçi āyetde 

417.24 istiŝnā-ı naǾįm cennetde meñgü boluvdan çünki ehl-i cennet üçün cennetden başķa 

uluġraķ niǾmetler de bar ruǿyet 

olmay çünki 

417.25 allahü rıđvān allahü kibi ebū harįre resūl allahdan rivāyet ķıla her iki āyetde istiŝnā ehl-i 

cennet üçün diyü 

417.26 maǾnāsı bola günāhlı müǿmin tamuġda meñgü ķalmay çünki bir vaķt çıġaçaķ hem 

ucmaħda meñgü b

417.27 başda kişiler ile birge ucmaħġa kirmedi ( ) bes ey muĥammed Ǿaleyhi’s-

selām şikde bolma sin (  

417.28 ) bu müşriklerniñ Ǿibādet ķılġan nerselerinde azġunlıķ boluvında ( ) 

bu müşrikler Ǿibādet 

417.29 ķılmaslar ( ) meger ataları Ǿibādet ķılduķı kibi Ǿibādet ķılurlar ( ) 

mundan ilk 

Ǿnį bular hem ataları şikde berāberdür (

 

I / 418 

 

418.1 ya ) daħı düristlikde biz alarġa 

aźābdan 

ġan ülüşlerini kāmil birüvçimiz (

Ǿ

418.2 bol ) ol ülüş kimitilmiş bolmaġan ĥālde 

(  
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418.3 ) ve taĥķįķ biz mūsā Ǿaley a tevrāt kitābnı birdük (hi’s-selāmġ ) bes 

418. til

ol kitābda 

4 iħ āf ķılındı baǾżısı įmān kitürdi baǾżısı inkār itdi şunıñ kibi bu müşrikler de ķurānda 

āf itdi ( ) eger de ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām rabbiñden 418.5 iħtil

ilk bolġan söz bolmasa 

418.6 idi yaǾnį ķıyāmet künine ķadar mühlet birüv birlen söz ilk bolmaġan bolsa idi 

( ) elbette bu 

418.7 müşrikler arasında dünyāda ĥükm ķılınur idi ( ) daħı düristlikde 

ķavmiñniñ kāfirleri elbette 

418.8 ķurāndan şikdedür ( ) iħtiyārs zlıķnı mūceb bol  (ı ġan şikdedür ) daħı 

ķavmiñden iħtilāf 

418.9 ķılġan müǿminler birlen kāfirlerden her birisi ( ) elbette rabbiñ kāmil 

birür ( ) Ǿamelleriniñ 

 418.10 cezāsını ( ) düristlikde rabbiñ ( ) ķavmiñniñ 

žahirini hem bātınını 

418.11 bilgüçidür 

Ǿamel ķılġan nerselerin 

( ) bes ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām niteki buyuruldıñ şulay 

418.12 bol 

ĥaķlıķda toġrı 

( ) daħı siniñ birlen birge şirkden tevbe itüp įmān kitürgen ādemler 

418.13 bolsun 

ħaķlıķda toġrı 

( ) daħı öziñizge taǾyįn ķılınġan çikden çıķmañız ( ) 

teǾālā sizniñ işlegen nerseñizni körgüçidür * beyżāvį iyesi eyte bu āyetde 

ız ġına 

üvniñ vücūbına delālet bardı ĥattā naślarnıñ žāhirlerine ĥaml ķılınuvına 

düristlikde 

418.14 allahü 

nusūsġa taśarrufs

418.15 iyer

( ) 

418.16 daħı žulm ķıluvçı ādemlerge meyl ķı mañız (l ) bes eger de žulm ķıluvçı 

ādemlerge iyerseñiz 

418.17 öziñizni tamuġ oŧı tutar ( ) daħı allahdan başķa sizniñ üçün yoķdur 

( ) 



 994

418.18 yardem birüvçilerden ( ) mu

Ǿāl āz vaķtları 

yetini indür

nıñ śoñında yardem birilmiş bolmassız * 

allahü te ā nam

418.19 ĥaķında źikr ķılınaçak ā di ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 

namāznı oķu sin ( ) 

yā ikindi 

418.20 kündizniñ iki ŧarafında yaǾnį irtede ve kiçde irteden irte namāzı murād-ı Ǿışayeden öyle 

418.21 namāzı murād ( ) daħı kiçniñ kündizniñ āħirine yaķın bolġan sāǾatlerinde 

namāz oķu sin 

len yassıǾ na418.22 yaǾnį aħşam bir māzını ( ) düristlikde izgülikler yaǾnį biş vaķt 

namāz (  

418.23 ) yavızlıķlarnı yiberürler ( ) bu ķurān ( ) 

vaǾažlan rguvçıla e vaǾaždur 

418.24 ( ) e ŧıy ıluvda śabrlıķ ķemr ķılınġan nerseñni ķıluvda v ılġan nerseñden ŧıy ıl 

( ) bes 

418.25 düristlikde allahü teǾālā ( ) izgülik ķıluvçılarnıñ ecrini żāǿiǾ ķılmas 

bu en  āyetd

418.26 biş vaķt namāznıñ farżlıgı fehmlene * bu āyetniñ nuzūli ħurma śatuvçı  oġlı Ǿömer 

r üyinden bir ħatunġa ħurma yaħşı diyüp ķıçķurdı ħātun üyge kirdi Ǿurfaca oġlı 

resūl allahġa yıġlap kildi vāķıǾanı söyledi resūl allah eytdi bizniñ birlen 

ıñ mı diyü Ǿömer eytdi belį boldım diyü resūl allah eytdi ikindi namāzıñ 

19.1 didi şundan śoñ resūl allahġa eytildi namāznıñ günāhġa kefāret boluvı ------ oġlı 

 ĥāś mı 

ĥaķında Ǿurfaca oġlı 

418.27 Ǿam

Ǿamr bu hatunnı öbdi 

418.28 śoñra ökindi 

birge ikindi 

418.29 namāzında bold

bu günāhıña kefāret 

 

I / 419 

 

4

Ǿömerge

419.2 diyü resūl allah eytdi yoķ ĥāś tügil bütün ādem ĥaķında Ǿām didi ( ) bes eger 

bolġan bolsa 

419.3 idi ( ) sizden burun bolġan zamān ehllerinden ( ) fikr ve Ǿaķl iyeleri 
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419.4 ( ) yirde bozuķlıķdan ŧıya turġan likin ol Ǿaķ fikr iyeleri 

bolmadı (

l ve 

) 

419.5 meger em boldı yaǾnį bozuķlıķdan ŧıya turġan Ǿaķ r iyesi az ġına ādem  az ġına ād l ve fik

boldı ( ) 

419.6 biz alardan ķutķarġan ādemlerden ( ) daħı žulm ķıluvçı ādemler 

iyerdi ( ) şol 

419.7 nersege ( ) ol nersede niǾmetlendürülmiş boldılar yaǾnį nefs arzularına iyerdiler 

rzularını hāśıl itüv meşġūl boldılar (

hem nefs 

419.8 a ) daħı bu śıfatlı ādemler kāfir 

boldılar 

419.9 ( ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) rabbiñ bolmadı ( ) 

ehllerini) helāk ķılur bolmadı (

küfr sebebli gine ķaryelerni 

419.10 ( ) ol ķaryelerniñ ehlleri aralarında tüzük 

olġanları ĥāl e * şunıñ üçü

 bola žulm bir

419.11 b de yaǾnį küfrlerine başķa bozuķlıklarnı ķoşmaġanları ĥāld n 

de Ǿālimler 

419.12 eytkenler devlet küfr birlen bākį len bāķį bolmay diyü ( ) ve ey 

iñ tilese idi 

muħammed Ǿaleyhi’s-selām eger 

419.13 rabb ( ) ādemlerni bir ümmet ķılur idi yaǾnį küllisini 

ur emriniñ irādege başķa boluvına çünki allahü teǾālā her 

ādemge įmān birlen 

er ādemniñ įmānını til

müselmān ķılur 

419.14 idi bu āyet delālet ķılad

419.15 emr kıla ammā h emedi eger tilese her ādem müǿmin bolur idi 

( ) 

419.16 daħı ādemler hemįşe dįnde türli bolurlar baǾżısı ĥaķlıķda bolur baǾżısı bāŧıllıķda bolur 

(  

419.17 ) meger dįnde türli bolmaslar rabbiñ raĥmet ķılġan ādemler yaǾnį allahü teǾālā 

9.18 (

hidāyet birgen ādemler 

41 ) ey muħammed rabbiñ iħtilāf ehlini iħtilāf üçün ve raĥmet ehlini 

raĥmet üçün yaraŧdı 
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419.19 ( ) ve ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) rabbiñniñ sözi tamām boldı ol söz 

budur ( ) 

419.20 el emni ŧoltururmun (bette cehenn ) cinlerden ve ādemlerden 

( ) barças an yaǾnį 

asından (

ınd

419.21 cin birlen ādemniñ günāhlılarınıñ barç ) ve ey muĥammed 

(ś  teǾālā Ǿaleyh ve selleallallahü m) 

ız (419.22 siniñ üzerine her bir ħaberni ķıśśa (beyān) ķılurm ) peyġamberlerniñ 

ħaberlerinden ( ) 

419.23 şol nerseni beyān ķılurmız ( ) ol nerse i ķararlandururmız 

(

birlen ķalbiñn

) 

419.24 ve ey muĥammed (Ǿaleyhi’s ā ki bu ħaberlerde siñe kildi (-selām) bu sūrede y ) 

ĥaķķ bolġan nerse ( ) 

419.25 daħı vaǾaž hem źikr ķildi ( ) müǿminlerge ( ) daħı ey 

s-selām įmān muħammed Ǿaleyhi’

419.26 kitürmegen ādemlerge eyt ( ) ĥāliñ

(

iz üzerinde Ǿamel idiñiz 

) 

419.27 düristlikde biz ĥālimiz üzerinde mi  ( Ǿamel idüvçiler z ) daħı Ǿameliñizniñ 

śon laçında ne o aġnı 

419.28 kütiñiz ( ) biz de Ǿamelimizniñ śoñında ne olaçaġını kütküçimiz 

( ) 

kökler419.29 daħı allah üçündür niñ ve yirlerniñ ġayblerini bilüv ( ) daħı ol 

allahü teǾālāge 

 

her işini ķaytarılmış bolur (

I / 420 

 

420.1 ) bes allahġa Ǿibādet ķıl hem işleriñni 

llahġa ŧapşır a
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420.2 ( ) daħı ey leyhi’s-selām) rabbiñ ġāfil tügildür 

(

muĥammed (Ǿa

) sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizden 

ūd Ǿaleyhi’s-sel420.3 h ām sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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420.4 on ikinçi sūre - yūsuf Ǿaleyhi’s-selām sūresi mekke-i mükerremede ingen yüzde on bir 

āyet 

420.5 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-rahįm 

420.6 ( ) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi gine bilür ( ) bu 

sūreniñ 

420.7 āyetleri žāhir bolġan kitābnıñ āyetleridür yehūdlerniñ Ǿamelleri müşriklerniñ uluġlarına 

eytdiler muĥammedden 

420.8 śorañız ni üçün yaǾķūbnıñ balaları şāmdan mıśırġa köçdiler diyü hem yūsuf ķıśśasından 

śoraġız 

420.9 diyü şundan śoñ allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) düristlikde 

biz ol kitābnı 

420.10 indürdük ( ) Ǿarab tilindegi ķurān itüp ( ) sizniñ ol kitābnıñ 

maǾnālarını 

420.11 añlavıñız üçün ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) biz siñe beyān 

ķılurmız ( ) ķıśśalarnıñ 

420.12 körkemregine ( ) siñe vaĥy ķıluvımız birlen ( ) bu ķurānnı 

( ) düristlikde 

420.13 ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) sin boldıñ ( ) bu ķurānnı vaĥy ķıluvımızdan 

burun ( ) yūsuf Ǿaleyhi’s-selām 

420.14 ķıśśasından ġāfillerden yaǾnį bu ķurānnı vaħy ķıluvımızdan burun bu ķıśśa köñliñe 

ħuŧūrda ķılġanı yoķ idi 

420.15 ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām şol vaķtni źikr ķıl yūsuf Ǿaleyhi’s-

selām atasına (yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmge) 

420.16ׂeytdi * resūl-i ekrem yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ĥaķında 

“ ” dimiş 

420.17 çünki yūsuf yaǾķūb oġlı yaǾķūb isĥāķ oġlı isĥāķ ibrāhim oġlı bular hemmesi 

peyġamberler 

420.18 ( ) ey atam ( ) düristlikde min tüşimde kördim ( ) on bir 

yuldıznı 

420.19 ( ) daħı ķuyaşnı hem aynı ĥazret-i cābir rivāyet ķıladur bir yehūdį resūl 

allahġa kilüp 
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420.20 ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) yūsufnıñ tüşinde körgen yuldızlarından ħaber bir didi 

resūl allah sukūt itdi śoñra 

420.21 ĥażret-i cebrāǿׂįl indi de bu yuldızlardan ħaber birdi resūl allah yehūdįge eytdi eger bu 

sin śoraġan 

420.22 yuldızlardan ħaber birsem įmān kitürürsün mi didi yehūdį belį kitürürmün didi resūl 

allah bu 

420.23 yulduzlarnıñ ismleri (1 cerbān 2 tāriķ 3 zeyyāl 4 ķābis 5 Ǿamūdān 6 felįķ 7 meśbaĥ 8 

żarūc 

420.24 9 ferıġ 10 vessāb 11 zü’l-ketfįn) didi yūsuf şol yuldızlarını kördi hem ķuyaş birlen aynı 

420.25 kördi her ķayusı yūsufke taǾžįm secdesi ķıldılar didi yehūdį ve allah sin eytkençe bu 

yuldızlarnıñ 

420.26 ismleri didi (beyđāvį) ( ) bu on bir yuldız birlen ķuyaş ve aynı kördim 

miñe secde 

420.27 ķılġanları ĥālde ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām eytdi ey kiçkine oġlım yūsuf (bu 

tüşni körgende yūsuf 

420.28 Ǿaleyhi’s-selām on iki yaşında bolġan) ( ) körgen tüşiñni 

ķardeşleriñe beyān ķılma 

 

I / 421 

 

421.1(söyleme) ( ) bes ķardeşleriñ sini helāk itüvge hįle ķılurlar yaǾķūb 

Ǿaleyhi’s 

selām yūsuf 

421.2 Ǿaleyhi’s-selāmnıñ tüşinden peyġamber boluvını fehm itdi hem ķardeşlerinden üstün 

boluvını añladı şunıñ üçün 

421.3 ķardeşleriniñ ĥased ķıluvlarından ķorķdı ( ) düristlikde şeyŧān ( ) 

ādem üçün 

421.4 ( ) žāhir bolġan düşmāndur ( ) oşandaķ yaǾnį şerāfetke ve kemāletke 

delālet ķıla 

421.5 turġan tüş birlen sini iħtiyār ķılduķı kibi ( ) rabbiñ sini peyġamberlik üçün 

iħtiyār 

421.6 ķılur ( ) daħı rabbiñ siñe tüşleriniñ teǿvįlinden üyretür yaǾnį 

taǾbįr Ǿilmni 
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421.7 birdürür *tüş rast bolsa ferişteler sözi bola, yalġan bolsa nefs ve şeyŧānlar sözi bola 

(  

421.8 ) daħı rabbiñ siniñ üzeriñe peyġamberlik niǾmetini tamām ķılur yaǾnį dünyā 

niǾmetini ahiret niǾmetine vāśıl 

421.9 ķılur ( ) daħı yaǾķūbnıñ balalarına niǾmetni tamām ķılur yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ körgen 

421.10 on bir yuldızınıñ yaķtılıġı birlen yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām on bir oġlının peyġamber 

boluvına istidlāl 

421.11 ķıldı ( ) niteki rabbiñ peyġamberlik niǾmetini iki atañ (baban) üzerine 

tamām  

421.12 ķıldı ( ) bu vaķtden ilk ( ) ol iki atañ ibrāhįm birlen isĥāķdur 

Ǿaleyhimü’s-selām 

421.13 ( ) ey oġlım yūsuf düristlikde siniñ rabbiñ her nerseni bilgüçidür hem her 

işde 

421.14 ĥikmet iyesidür ( ) taĥķįķ boldı ( ) yūsufda hem ķardeşlerinde 

yaǾnį 

421.15 on bir ir ķardeşlerinde bolġuçıdur * yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnın on iki oġlı bolġan “ ” 

ismli ħatunından altı 

421.16 oġul bir ķızı bolġan ismleri 1) yehūdā 2) erdebil 3) şemǾūn 4) levi 5) ribalon 6) yaşcer 

irler. 

421.17 ķızı deyne, liya ölgeç yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām liyanıñ bir ŧuvġan ķız ķardeşi rāĥįlni 

ciftlengen baǾżılar ikisini 

421.18 bir nikāĥda cemǾ ķıldı * yaǾķūb Ǿaleyhis-selām şerįǾatinde cemǾ-i beyne’l-uħteyn dürist 

idi digenler rāĥįleden 7 būnyāmįn 

421.19 ile 8) yūsuf ŧuvġan yine zülfa bilķa ismli iki cāriyesinden dört oġlı bolġan ismleri: 9) 

dan 

421.20 10) neftalį 11) cād 12) āşir ( ) soraġuçılarġa Ǿalāmetler ( ) ey 

muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

421.21 şol vaķtni beyān ķıl yūsufnıñ ķardeşleri eytdiler ( ) elbette yūsuf hem anıñ 

ķardeşi 

421.22 bünyāmiñ ( ) bizden atamızġa süyüklirekdür ( ) ĥālbūkįm biz 

ķutlı cemāǾatimiz 
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421.23 atamız bizni süyerge tiyüş idi iki kiçkine balanı süyüvge ķaraġanda 

( ) düristlikde 

421.24 bizniñ atamız muĥabbetde yūsuf birlen bünyāmįnni bizge iħtiyār ķıluvı sebebli elbette 

žāhir  

bolġan azġunlıķdadur 

421.25 yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı balalarından artuġraķ yarata idi 

ķardeşleri ĥased ķılalar idi yūsuf 

421.26 Ǿaleyhi’s-selām munday mübārek tüşini körgeç atasınıñ muĥabbeti artduġı kibi 

ķardeşleriniñ de ħasedleri 

421.27 artdı ( ) aralarından birisi eytdi yūsufnı öltüriñiz diyü başķaları rażı 

boldılar yā ki 

421.28 Ǿalāü’l-ittifāk eytdiler ( ) yeise yūsufnı bilimsiz yirge iletüp ŧaşlañız 

( ) 

421.29 atañıznıñ yüzi sizge boş ķalur yaǾnį atañız sizge gine yönelür başķaġa iltifāt ķılmas 

(  

 

I / 422 

 

422.1 ) daħı yūsufnı öltürgenden yā ki bilimsiz yirge ŧaşlaġandan śoñ bolursız 

( ) izgü 

422.2 ķavm yaǾnį cināyetiñizden alllahġa ķılursız ( ) yūsufnıñ ķardeşlerinden 

bir eytüvçi eytdi 

422.3 yehūźā ismli digenler aralarında fikrli bolġan ( ) yūsufnı öltürmeñiz kişi 

öltürüv uluġ iş 

422.4 ( ) daħı ol yūsufnı ķuyunıñ tübine taşlañız ( ) 

yūsufnı seyr 

422.5 ķıluvçılarnıñ misāfirlerniñ baǾżısı alur ( ) eger minim meşveretim birlen 

iş ķıluvçılar bolsañız 

422.6 ( ) yūsufnıñ ķardeşleri eytdiler ey atamız ( ) ni boldı siñe 

( ) yūsuf 
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422.7 üzerine bizge emįn olmaysun yaǾnį ni üçün yūsufnı bizniñ birlen yiberüvge bizden 

ķorķasun ( ) 

422.8 ĥālbūkim biz yūsuf üçün fāǿide ve izgülik tilevçilermiz ( ) irtege yūsufnı 

biznin birlen 

422.9 birge yiber ( ) yimişler aşavda irgenlik ķılur hem oynar ( ) daħı 

düristlikde biz 

422.10 yūsufnı żarar irişüvden śaķlavçılar ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām eytdi düristlikde 

min ( ) mini 

422.11 ķayġurtadur ( ) sizniñ yūsuf birlen kitüviñiz ( ) daħı 

yūsufnı böri 

422.12 aşavından ķorķamun “kenǾān” śaĥrāsı bāri bik köp śaĥrā bolġan yā ki yaǾķūb Ǿaleyhi’s-

selām tüşinde 

422.13 yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı böri tişlegenni körgen digenler ( ) ve siz 

oynavıñız sebebli yūsufdan 

422.14 ġafillersiz yaǾnį ġāfil bolduķıñız ħālde ( ) yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

ķardeşleri eytdiler eger de 

422.15 yūsufnı böri aşasa ( ) ĥālbūkim biz ķuvvetli cemāǾat idük ( ) 

düristlikde biz 

422.16 yūsufnı böri aşaġan vaķtde elbette żarar itüvçiler ve Ǿācizler bolsaķ kirek diyü 

( ) bes 

422.17 yūsufnıñ ķardeşleri yūsufnı alup kitkenleri zamānda ( ) daħı ittifāķ ķılġanları 

zamānda (  

422.18 ) yūsufnı ķuyunıñ tübinde ķıluvġa ķasd ķılġan işlerini hemmesini 

ķıldılar ķuyudan 

422.19 beytül-muķaddes ķuyusı murād digenler başķa ķuyu boluv iĥtimāli de bar yūsuf 

Ǿaleyhis-selāmnıñ ķardeşleri 

422.20 śaĥrāġa çıķġannıñ śoñında yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı envāǾi cefā ile cefāladılar bik ķaŧı 

ķınadılar öltürüvge 

422.21 yaķınlaşdılar yūsuf Ǿaleyhi’s-selām yalvardı ve bik yıġladı şundan śoñ yehūźā eytdi min 

sizge öltürmeñiz 
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422.22 diyü Ǿahd ķıldım tügil mi didi śoñra ķuyuġa śalurġa ķasd ķıldılar iki ķolını beylediler 

kölmegini 

422.23 śaldurup aldılar “kan birlen boyap atalarına hįle ķıluv üçün” ĥażret-i yūsuf kölmegini 

biriñiz tenimni 

422.24 ürtürge kirek diyse de iltifāt itmediler on bir yuldız hem ķuyaş birlen aydan śora alar 

kölmekde 

422.25 kiygüzürler hem şefķat de ķılurlar didiler ķuyunıñ yarŧısına ķadar yip beylep tüşürdiler 

yarŧısına yitkeç 

422.26 yibni üzüp yiberdiler ķuyuda śu bar idi ħażret-i yūsuf śuġa tüşdi śoñra bir ŧaşķa minüp 

olturdı 

422.27 ve yıġladı şol vaķt ħazret-i cebrāǿil vaĥy kitürdi ĥażret-i yūsuf on yidi yaşında idi 

( ) 

422.28 daħı biz ĥażret-i yūsufķa vaĥy ķılduķ ķıśśalarda şol revişçe źikr ķılġanlar ĥazret-i 

ibrāhįmni nemrūd 

422.29 oŧķa aŧķanda kölmegini śaldurup alġan idi ĥażret-i cebrāǿil cennetden bir kölmek 

kitürüp kiygüzdi 

 

I / 423 

 

423.1 ol kölmekni ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām isĥāķ Ǿaleyhi’s-selāmge birdi isĥāķ Ǿaleyhi’s-selām 

yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmge birdi 

423.2 yaǾkūb Ǿaleyhi’s-selām hażret-i yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ moynına biti itüp ŧaķġan idi 

ĥażret-i cebrāǿׂįl “temįme” 

423.3 bitiden din kölmekni alup yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmge kiygüzdi digenler “beyđāvį” 

( ) yūsufġa 

423.4 şol revişçe vaĥy ķılduķ bu işleri birlen kileçekde ķardeşleriñe ħaber birürsün 

( ) ħālbūkim 

423.5 ķardeşleriñ siniñ yūsuf idügiñni bilmesler ( ) yūsufnıñ ķardeşleri 

kündizniñ āħirinde 

423.6 atalarına kildiler ( ) yıġlaġanları ĥālde ĥażret-i yaǾķūb balalarınıñ yıġladuķını 

işitkeç ķorķdı 

423.7 ve eytdi ey balalarım sizge ni boldı ve yūsuf ķayda diyü ( ) yūsufnıñ 

ķardeşleri ׂ 

eytdiler 
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423.8 ey atamız ( ) düristlikde biz yügirişkenimiz ĥālde barduķ yaǾnį oyunġa 

kitdük (  

423.9 ) daħı nerselerimiz yanında yūsufnı ķaldurduķ ( ) bes yūsufnı 

böri aşadı 

423.10 ( ) ve sin bizge oşanuvçı tügilsün ( ) gerçi biz rast 

sözlilerden 

423.11 bolsaķ da yaǾnį bizge sūǿižan ķıluvıñ yūsufķa farŧ muĥabbetiñ üçün bizge oşanmaysun 

( ) 

423.12 yūsufnıñ kölmegini kitürdiler ( ) yalġan ķannı yaǾnį yalġan ķan birlen 

boyadılar yaǾķūb Ǿaleyhi’s- 

423.13 selām yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ħaberini işitkeç ķıçķurdı śoradı kölmegi ķayda diyü 

balaları ķanlı kölmek 

423.14 kitürüp birdiler ħażret-i yaǾķūb kölmekni alup yüzine sürtdi bik ķaŧı yıġladı ve eytdi bu 

künge 

423.15 ķadar munday böri körgenim yoķ idi oġlımnı aşaġan kölmegini aśla yırŧmaġan iken didi 

( ) 

423.16 yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām eytdi ( ) yūsufnı böri aşamadı belki sizge müzeyyen 

ve ciñil ķıldı 

423.17 ( ) nefsleriñiz ( ) uluġ işni bes siz ol işni ķıldıñız ( ) bes minim 

işim şikāyetsiz körkem 

423.18 śabr itüvdür ( ) ve allahü teǾālā yardem istelmiştür ( ) yūsufnıñ 

helāk boluvından 

423.19 śıfatlaġan ve źikr ķılġan nerseñiz üzerine ( ) medyenden mıśırġa seyr ķıluvçı 

misāfirler kildi 

423.20 yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ŧaşlanġan ķuyuġa yaķın yirge toķtadılar bu vaķtde yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selāmnın ķuyuġa śalınuvına 

423.21 üç kün bolġan idi ( ) bes śuçılarını śu alurġa yiberdiler ( ) bes śu 

alurġa 

423.22 kilgen ādem çilekni ķuyuġa yiberdi yūsuf Ǿaleyhi’s-selām çilekge aśılındı śuçı yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selāmnı körgeç 
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423.23 ( ) siñe hem ķavmiñe süyünç didi ( ) bu ir baladur diyü yaǾnį şol 

revişçe ķıçķurdı śuçı 

423.24 mālik bin źaǾirü’l-ħuzāǾi bolġan ( ) daħı bu misāfirler yūsufnı śatuv mālı 

bolġan ĥālde yaşirdiler 

423.25 ( ) ve allahü teǾālā bu misāfirlerniñ ķılġan işlerini bilgüçidür yā ki 

yūsufnıñ ķardeşleri 

423.26 yūsufnıñ emrini yaşirdiler yaǾnį bu ķul bizniki bu ķaçķan idi diyü śatdılar yūsuf 

ķorķuvından 

423.27 ündeşmedi ( ) daħı misāfirler yūsufnı ķardeşlerinden naçar ve az 

aķçaġa śatup aldılar 

423.28 (yigirmi dirhemge digenler) yā ki yūsufnıñ ķardeşleri yūsufnı misāfirlerge az 

dirhemlerge śatdılar 

423.29 maǾnāsında yā ki misāfirler yūsufnı mıśır pādişāhsına az dirhemlerge śandılar 

maǾnāsında ( ) 

 

I / 424 

 

424.1 śanalmış az dirhemlerge śatdılar yā ki śatup aldılar ( ) daħı yūsufnıñ 

424.2 ķardeşleri yūsuf ĥaķında yüz döndürüvçilerden boldılar yā ki misāfirler yūsuf ĥaķında 

yüz döndürüvçilerden 

424.3 boldılar çünki ŧabılġan mālnı kişi az bahā birlen bolsa da śatuvġa aşġuçan bola oşandaķ 

śatup 

424.4 alġanda hem yūsufdan yüz döndürüçilerden boldılar dimek dürist çünki misāfirler 

yūsufnı ķaçķuçı 

424.5 diyü iǾtiķād ķılup aldılar ķaçķuçı ķulnıñ ķadarı bolmay bu āyet birlen āzād kişini 

śatuvnıñ ĥarām 

424.6 boluvına istidlāl ķılġanlar çünki baħs naçar ve az māl maǾnāsında bolsa da baǾż 

misāfirler ĥarām māl diyü alġanlar 

424.7 ammā āzād kişini aç ölerge yitken ĥālde śatuv dürist mi tügil mi iħtilāf ķılġanlar meşhūr 

dürist 

424.8 bolur baǾżılar cevāzına barġanlar baǾżılar muŧlaķa dürist tügil digenler bu mesǿelede 

tafśįlni istegen 

424.9 ādem el-tefsįrātü’l-ĥamdiyege mürācaǾat ķılsun ( ) daħı şol kişi “ mıśır 

ħazįneleriniñ başı 
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424.10 ķuŧfįr” eytdi ( ) yūsufnı mıśır ehlinden śatup alġan idi bu vaķtde mıśırda 

pādişāh velįd 

424.11 oġlı rubān bolġan bu pādişāh yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmge įmān kitürüp vefāt bolġan ķuŧfįr 

śatup alġanda yūsuf 

424.12 Ǿaleyhi’s-selām on yidi yaşında idi ķuŧfįrniñ üyinde on üç yıl turdı reyyān pādişāh 

ĥażret-i yūsufnı 

424.13 otuz yaşında vaķtde vezįr itdi allahü teǾālā yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmge ĥikmet ve Ǿilm birdi 

otuz üç yaşında vaķtde 

424.14 yüz yigirmi yaşında vefāt boldı ( ) ħatunı rāǾįl yā ki zelįħage eytdi ( ) 

bu 

424.15 yūsufnıñ ornını körkem it yaǾnį yaħşı terbiye ķıl ( ) bizge fāǿide ķıluvı 

yaķındur 

424.16 ( ) yeise özimizge bala itüp tutarmız çünki özleriniñ balaları bolmaġan 

( ) 

424.17 daħı oşandaķ yaǾnį mıśır Ǿazįziniñ ķalbinde yūsufķa muĥabbet ķararlandurġanımız kibi 

ķararlandurduķ ( ) 

424.18 yūsufnı ( ) yirde ( ) yūsuf yirde Ǿadālet birlen iş yürütsün üçün daħı 

yūsufķa 

424.19 üyretmekligimiz üçün ( ) tüşleriniñ taǾbįrinden yā ki kelāmu’llahnıñ 

maǾnālarınıñ teǿvįlinden 

424.20 ( ) ve allahü teǾālā öziniñ işinde küçlidür ( ) likin 

ādemlerniñ 

424.21 köpisi ( ) bilmesler ( ) daħı yūsuf Ǿaķlınıñ ve bedeniniñ kemāline 

ve ķuvvetine otuz 

424.22 üç yaşına irişken zamānda ( ) yūsufķa Ǿamel birlen ķuvvetli bolġan 

Ǿilmni (ĥikmetni) 

424.23 hem taǾbįr Ǿilmini birdük ( ) daħı oşandaķ yaǾnį körkem cezā birlen yūsufnı 

cezāladuġımız kibi 

424.24 ( ) izgülik ķıluvçılarnı cezālarmız ( ) daħı şunday ħatun (zelįħa 

yā ki 
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424.25 rāǾįl) yūsufnı ķabāĥat iş (zinā)ġa ündedi ( ) yūsuf ol ħatunnıñ üyinde idi (  

424.26 ) yūsufnıñ özinden ( ) daħı ħatun iviniñ işiklerini bikledi 

( ) 

424.27 daħı ol ħatun yūsufķa “biri kil!” didi ( ) ĥażret-i yūsuf eytdi bu ķabāĥat 

424.28 işden allahġa śıġınamun ( ) düristlikde şāǿn minim ħocam ķuŧfįr 

terbiyemni körkem 

424.29 ķıldı min niçük anıñ ehline ħıyānet ķılaym ( ) düristlikde şeǿn ( ) 

izgülikke ķarşı 

 

I / 425 

 

425.1 yavızlıķ ķıluvçı žālimler saǾādetke irişmesler didi ( ) ve taĥķįķ ķuŧfįrniñ 

ħatunnı yūsufke 

425.2 ķatışuvnı ķaśd ķıldı ( ) daħı yūsuf da ķuŧfįr hatunna ķaŧışuvnı ķasd ķıldı yaǾnį 

iħtiyārsız 

425.3 ŧabįǾati ķuŧfįr ħatunına ķaŧışuvġa meyl itdi şulay bola turup nefsini ŧıydı ķaŧışmadı 

elbette kemāl 

425.4 ādemlik şunda ( ) eger yūsuf körgen bolmasa idi ( ) zinānıñ 

ķabāĥatligi ĥaķında 

425.5 rabbisiniñ delįlini elbette ķuŧfįr ħatunınıñ ġāyet ķüçlevinden ve şehvetiniñ ġalebesinden 

ķaŧışķan bolur 

425.6 idi likin rabbisinin bir hānnı kördi de ķaŧışmadı bu bir hāndan murād baǾżılar ĥazret-i 

yaǾķūbnıñ 

425.7 barmaġını tişlegeni ĥālde körinüvi digenler yā ki nidā ķılınġan “ey yūsuf sin peyġamber 

cümlesinden 

425.8 yazılmışsun aĥmaķlar işini işleysün mi?” diyü ( ) oşandaķ yaǾnį fāĥiş işden 

śaķlanuvda 

425.9 ŝābit ķılduķımız kibi ŝābit ķılduķ biz bu yūsufnı ( ) yūsufdan yavızlıķnı 

döndürüvimiz üçün 

425.10 yaǾnį ħocasına ħıyānetni ( ) daħı ķabāĥat işini döndürüvimiz üçün yaǾnį zinānı 

(  
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425.11 ) düristlikde yūsuf bizniñ iħlāślı ve śāf ķalbli ķullarımızdandur ( ) 

yūsuf birlen 

425.12 zelįħa işikke aşuġup çabdılar yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ķaçar üçün zelįħa tutar üçün 

çabdılar (  

425.13 ) daħı zelįħa yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ kölmegini artından yırŧdı yaǾnį 

kölmeginden tartdı da 

425.14 kölmek boyına yırŧılup kitdi ( ) daħı yūsuf birlen zelįħa zelįħanıñ 

ħocasına 

425.15 (irine) işik yanında oçradılar ( ) zelįħa oyaŧından ve Ǿaybnı özinden döndürüv 

üçün eytdi 

425.16 ( ) nidür śol kişiniñ cezāsı ( ) ol kişi siniñ ehliñe (ħatunıña) 

yavızlıķnı 

425.17 (zinānı) tiledi ( ) ol ħoca siniñ ehline yavızlıķnı tilegen ādemniñ cezāsı hiç 

nerse 

425.18 tügildür meger ĥabske kiritilmiş boluvdur ( ) yā ki rencitüvçi ķaŧı Ǿāźābdur 

( ) 

425.19 yūsuf Ǿaleyhi’s-selām zelįħanıñ ĥabs yā ki Ǿaźāb birlen ķorķıtuvından ķorkup eytdi 

( ) ol 

425.20 zelįħa minim ŧarafımdan ķabāħat iş ķıluvnı istedi ( ) daħı zelįĥanıñ 

ehlinden yaǾnį 

425.21 anası birlen bir toġma ķardeşiniñ oġlından bir günāhlıķ birüvçi güvāhlıķ birdi bu şāhidni 

baǾżılar bişikdegi 

425.22 śabį bala idi digenler resūl erkemden köçürgenler dört kişi śābį vaķtlarında söylediler 

birisi firǾavunnıñ 

425.23 ķızınıñ saçını taravçı (māşıŧa) hatunnıñ oġlı ikinçisi yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ şāhidi 

üçünçisi ħażret-i 

425.24 meryem oġlı Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selām dörtinçisi cerįĥniñ yoldaşı ( ) şehādet 

birūvçi şol revişçe 

425.25ׂeytdi eger yūsufnıñ kölmegi bolsa ( ) aldaġı yaġından yırŧılmış ( ) 

sözinde 
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425.26 zelįħa rast boldı ( ) ammā yūsuf yalġançılardan boladur ( ) 

ve eger 

425.27 yūsufnıñ kölmegi bolsa ( ) artından yırŧılmış ( ) bes zelįħa yalġanladı 

(  

425.28 ) ve ol yusuf rast sözlilerdendür ( ) bes ķuŧfįr yūsufnıñ 

kölmegini 

425.29 körgen zamānda ( ) artından yırŧılmış ( ) ķuŧfįr eytdi ( ) düristlikde ey 

zelįħa siniñ 

 

I / 426 

 

426.1 ehliñe yavızlıķ tilegen kişiniñ cezāsı ĥabs yā ki ķaŧı Ǿaźāb digen söziñ ( ) siz 

426.2 ħatunlarınıñ ĥįlelerindendür ( ) düristlikde sizniñ ĥįleñiz uluġdur 

(  

426.3 ) ey yūsuf bu işden yüz döndür źikr itme ( ) ve ey zelįħa günāhıñ 

üçün yarlıķamaķ 

426.4 iste ( ) düristlikde sin ĥaŧā ķıluvçılardan boldıñ 

( ) mıśır 

426.5 şehrinde ħatunlar eytdi biş türli ādemlerniñ ħatunı digenler birisi ĥācib (ŧıyuvçı 

śaķçınıñ) ħatunı 

426.6 ikinçisi sāķį (şarāb śoġaruvçınıñ) ħatunı üçünçisi ikmek pişirüvçiniñ ħatunı dörtinçisi 

türme 

426.7 (ħabsħane) ķaravılçısınıñ ħatunı bişinçisi pādişāhnıñ ĥayvānlarunı śaķlavçınıñ ħatunı 

(  

426.8 ) mıśır Ǿazįzi ķutfįrniñ ħatunı ( ) öziniñ śatup alġan cigitiniñ 

426.9 nefsinden ķabāĥat işini isteydür ( ) taĥķįķ ol cigit ķuŧfįr ħatunınıñ muĥabbet 

yüzinden yürek 

426.10 perdesini yırŧdı ( ) düristlikde biz ol zelįħanı köremiz ( ) žāhir 

azġunlıķda 
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426.11 ( ) bes zelįħa bu ħatunlarnıñ mekrlerini (ġıybet ķıluvlarunı) işitken 

zamānda (  

426.12 ) bu ħatunlarnı ünderge yiberdi cemǾį ķırķ ħatun daǾvet itdi meźkūre ġıybet 

ķılġan biş 

426.13 ħatunnı da çaķırdı ( ) daħı ol ħatunlar üçün ŧayana turġan orunlar 

orunduķlar 

426.14 ħażirledi ( ) daħı ol ħatunnlardan her birisine birdi ( ) pıçaķını 

(  

426.15 ) daħı zeliħa yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmge bu ħatunlar yanına çıķ didi ( ) 

bes meclisdeġi 

426.16 hatunlar yūsufnı körgenleri zamānda ( ) yūsufnı uluġladılar artuķ körkemliginden 

ķorķdılar (  

426.17 ) daħı ġāyet ķorķuvlarından it turaġanda ķollarunı pıçaķlar birlen kisdiler 

( ) daħı 

426.18 allahü teǾālānıñ kemāl ķudretinden Ǿaceblenüp Ǿacz śıfatından yıraķlıķ allahġadur 

didiler ( ) bu yūsuf ādem 

426.19 tügildür ( ) tügildür yūsuf ( ) meger ħürmetli feriştedür didiler ( ) 

zelįħa meclisdegi 

426.20 ħatunlarġa eytdi ( ) bes sizniñ bu yigitiñiz şunday yigitdür ( ) ol 

426.21 yigitniñ muĥabbeti ħaķķında mine şelte ve mini ġıybet ķıldıñız ( ) ve 

taĥķįķ ol yigitniñ 

426.22 (yūsufnıñ) nefsinden min ķabāĥat işni özim istedim ( ) bes ol yūsuf ķabāĥat 

işden śaķlanuvnı 

426.23 istedi yaǾnį ŧıyıldı ( ) ve eger ķılmasa bu ķul ( ) minim özine 

ķoşķan işimni 

426.24 ( ) elbette ĥabsħānede ĥabs ķılunur ( ) daħı ħor ve töpen 

mertebeli ādemlerden 
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426.25 bolur ( ) yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmeytdi ( ) ey rabbim miñe ĥabsħānege 

kirüv süyüklirek 

426.26 ( ) şol nerseden ( ) ol nersege mini bu ħatunlar ünderler yaǾnį “zināġā” 

meclisdegi 

426.27 hatunlar yūsuf Ǿaleyhi’s-selamnıñ fevķ alǾāde bolġan cemālini körüp zelįħanıñ 

muħabbetiniñ ornında 

426.28 idükni bilgeç yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı zelįħaġa ħilāflıķ ķılma ķoşķan işine iŧāǾat ķıl diyü 

ögütlediler 

 

I / 427 

 

427.1 ve ķorķıtdılar yā ki özleri de yūsuf Ǿaleyhi’s-selām muĥabbeti birlen mübtelā boluvları 

sebebli özlerine muvāśalage 

427.2 ündediler ( ) ve eger minden bu ħatunlarnıñ mekrlerini döndürmeseñ 

( ) 

427.3 min bu ħatunlarġa meyl ķılur munda ( ) nādānlar ve aĥmaķlar 

cümlesinden bolurmun 

427.4 alarnıñ ündegen nerselerine kirişüv sebebli ( ) bes rabbisi yūsuf Ǿaleyhi’s-

selāmnıñ duǾāsını ķabūl 

427.5 itdi ( ) bes ħatunlarnıñ mekrlerini yūsufdan döndürdi ( ) düristlikde 

ol 

427.6 allahü teǾālā ( ) özlerine śıyınġan ādemlerniñ duǾāsını ķabūl itüvçidür 

hem ĥāllerini ve tiyüşli 

427.7 bolġan nerselerini bilgüçidür ( ) munıñ śoñında ķuŧfįr hem ehline žāhir boldı 

(  

427.8 ) yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ pākligine ve insān-ı kāmil idügine delālet ķılġan 

āyetlerni körgenleri śoñında 

427.9 meŝelā: śabįniñ güvāhlıķ birüvi ve kölmeginiñ art yaġından yırŧıluvı ħatunlarnıñ 

ķollarunı kisüvleri 

427.10 ve yūsufnıñ ol ħatunlardan śaķlanuvı kibi nerseler ( ) bir az zamān 

śoñında 
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427.11 yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı sicn (ĥabsħāne) de ķıluv çünki ĥażret-i zelįħa irini aldadı niçük 

bolsa da ĥabs 

427.12 ħānege kiritüvini muvāfıķ kördürdi özi hemįşe yūsufnıñ cefā çikkeni śoñında münķād 

boluvını mülāĥaža ķıldı 

427.13 ( ) yūsuf Ǿaleyhi’s-selām birlen birge ĥabsħānege kirdi ( ) iki yigit 

birisi ikmek pişirüvçi 

427.14 birisi şarāb śoġaruvçı bularġa pādişāhġa żarar ķaśd ķılup aġuladuķları ile töhmet 

ķılınġan ( ) 

427.15 ĥabsħānede bu iki yigitniñ birisi eytdi (şarābį) ( ) düristlikde min tüşimde 

özimni köremün ( ) 

427.16 ħamr yaśala turġançı yüzüm (Ǿinep) śıķġanımnı yaǾnį tüşimde yüzüm śıķġanımnı 

kördim ( ) daħı ikinçisi 

427.17 eytdi (ħabbāz)( ) düristlikde min tüşimde kötergenimni köremün 

( ) başım üstine 

427.18 ( ) ikmekni yaǾnį töpeme ikmek kötergenimni kördim ( ) ol ikmekden 

ķuşlar aşar 

427.19 yaǾnį ķuşnıñ ol ikmekni kilüp çoķġanını kördim ( ) ey yūsuf bu biz körgen 

tüşimniñ 

427.20 taǾbįri birlen birge ħaber bir ( ) düristlikde ey yūsuf biz sini tüşlerniñ 

teǿvįlini 

427.21 yaħşı bile turġan ādemlerden dip bilemiz ( ) eytdi yūsuf Ǿaleyhi’s-selām 

( ) sizniñ üzeriñizge 

427.22 ŧaǾām kilmes ( ) ol ŧaǾāmnı rızķlanadur idiñiz ( ) meger siz rıžklana turġan 

ŧaǾām kilse (  

427.23 ) ol ŧaǾāmnıñ māhiyyetini ve keyfiyyetini beyān birlen sizge ħaber birürmün yā ki 

siz körgen tüşimniñ taǾbįri 

427.24 birlen ħaber birürmün ( ) sizge ol ŧaǾām kilmesden burun ( ) bu sizniñ 

tüşleriñizniñ 
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427.25 teǿvįli ( ) rabbim miñe vaĥy ve ilhām birlen bildürgen nerse 

cümlesindendür ħażret-i yūsufnıñ bu 

427.26 sözlerinden maķśūdı bu iki yigitni tevħįdke ve įmānġa ündevdür ( ) düristlikde min 

( ) 

427.27 şunday ķavmniñ milletini ķoydım ( ) ol ķavm allahü teǾālāge įmān 

kitürmesler (  

427.28 ) ĥālbūkim ol ķavm āħiretni inkār itüvçilerdür ( ) daħı min 

atalarımnıñ milletine 

427.29 iyerdim ( ) ol atalarım ibrāhįm hem isĥāk hem yaǾķūb Ǿaleyhi’s-

selāmlardur ( ) biz 

 

I / 428 

 

428.1 peyġamber gurūhsına dürist bolmadı ( ) allahġa Ǿibādetde şerįk ķıluvımız 

( ) hiç 

428.2 nerseni ( ) bu Ǿibādetde allahnı birlev ( ) allahnıñ bizniñ üzerimizge 

bolġan raĥmetinden 

428.3 ve fażlındandur ( ) daħı başķa ademler üzerine bolġan allahnıñ raĥmetinden 

ve fażlındandur ( ) 

428.4 ) likin özlerine peyġamberler yiberilgen ādemlerniñ köpisi ( ) allahnıñ 

bu raĥmetine ve fażlına 

428.5 şükr ķılmaslar ( ) ey ĥabsħanede bolġan iki yoldaşım ( ) 

eyā 

428.6 taralġan ve köp bolġan Ǿāciz maǾbūdlar ( ) izgi mi ( ) yā ki her işde 

ġālįb 

428.7 bolġan bir bolġan allah izgi mi elbette bir bolġan allah izgi ( ) siz 

allahdan başķa hiç 

428.8 nersege Ǿibādet ķılmassız ( ) meger yalġız ve ķurı ismlerge gine Ǿįbadet ķılursız 

(  
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428.9 ) ol ismler birlen ol maǾbūdlarıñıznı siz hem atalarıñız ġına atarsız 

( ) ol 

428.10 ismler birlen aŧamaķlıķ birlen allah indürmedi ( ) delįlden yaǾnį siz Ǿibādet 

ķılġan nerseler yalġız 

428.11 ismler gine ol ismlerniñ müsemmįleriniñ taĥķįķine delālet ķılġan hiç delįl yoķ ĥāśıl siz 

maǾbūd boluvġa 

428.12 müsteĥaķ boluvlarına delįl-i aķlį de delįl-i naķlį de delālet ķılmaġan nerselerni maǾbūd 

dip atadıñız da öziñizniñ 

428.13 maǾbūd dip eytüviñiz iǾtibārı birlen ol nerselerge Ǿibādet ķılurġa kirişdiñiz maǾnāsında 

( ) 

428.14 Ǿibādet işinde ĥükm hiç kimge tügildür meger allah üçündür ( ) allahü teǾālā 

peyġamberler tiley üzerinde emr 

428.15 ķıldı ( ) hiç nersege Ǿibādet ķılmañız meger allahü teǾālāge gine Ǿibādet 

ķılıñız diyü (  

428.16 ) bu tevhįd ĥaķķ ve toġrı dįndür ammā siz kekrini toġrıdan ĥaķnı bāŧıldan 

ayurmaysız 

428.17 ( ) likin ādemlerniñ köpisi ( ) tevĥįdniñ ĥaķķ dįn idügini 

428.18 bilmesler ( ) ey ĥabsħānedegi iki yoldaşım ( ) ammā ikiñizniñ 

biriñiz 

428.19 (yaǾnį şarābçı) ( ) ħocasına ĥabsħaneden çıķġaç evvelgiçe ħamr śoġarur 

yaǾnį 

428.20 evvelgi derecesine irişür ( ) ol ikinçiñiz (yaǾnį ħabbāz) ( ) bes 

ĥabsħāneden 

428.21 çıġarılup aśılmış bolur ( ) şol çaķda başından ķuşlar aşar şundan śoñ 

bu 

428.22 iki yigit biz tüşlerini körmedük yalġanlap ķına eytdük didiler ĥażret-i yusūf bu ŧarįķ 

eytdi (  

428.23 ) şunday iş ķatǾā ĥükm itildi ( ) ol işde siz fetvā istegen idiñiz 

yaǾnį 



 1015

428.24 min taǾbįr ķılġança iş bolaçaķ ŧanup ķutula almaysız didi ( ) daħı ĥażret-i yūsuf 

eytdi 

428.25 ( ) şol yigitke bildi ĥażret-i yūsuf ( ) düristlikde bu iki yigitden 

ķutulġuçı 

428.26 bolġanı diyü yaǾnį şarāb śoġaruvçıġa eytdi ( ) ĥabsħaneden çıķġaç ħocañ 

428.27 ħużūrında minim ĥālimni źikr ķıl şāyed mini ĥabsden ķutķarur ( ) 

bes 

428.28 şeytan şarābçınıñ yūsufnıñ ĥālini ħocasına źikr ķıluvını unutdurdı yā ki şeyŧan ĥażret-i 

428.29 yūsufnıñ rabbisini źikr ķıluvnı unutdurdı şunıñ üçün de şarābçıdan yardem istedi hem 

bu müŧālaǾanı 

 

I / 429 

 

429.1 resūl allahnıñ ķardeşim yūsufķa allahnıñ raĥmeti bolsun eger de şarābçıga ħocañ 

hużurında minim ĥālimni 

429.2 źikr ķıl dimegen bolsa idi ĥabsĥānede yidi yıl turmaġan bolur idi belki biş yıldan śoñ 

çıķġan 

429.3 bolur idi digen sözi ķuvvetlidür ķaŧılıķlar vaķtinde bendelerden yardem istev żararlı iş 

bolmasa da 

429.4 likin peyġamber şāǿnına lāyıķ tügil ( ) bes ħażret-i yūsuf ĥabsĥānede 

turdı ( ) 

429.5 köp yıllar yidi yıl turdı digenler ( ) daħı mıśır pādişāhsı velįd oġlı reyyān 

429.6 eytdi ( ) düristlikde min tüşimde köremün ( ) simiz yidi śıġırnı 

(  

429.7 ) ol yidi simiz śıġırnı yidi arķ śıġırlar aşaydur yaǾnį pādişāh tüşinde kebiken 

yılġadan çıķġanları 

429.8 ĥālde yidi simiz sıġır kördi yine yidi arķ śıġır kördi arķ śıġırlar simiz śıġırlarnı aşadılar 

429.9 ( ) daħı orlıķlana başlaġan yidi yeşil başaķ köremün ( ) daħı 

orlıġı 

429.10 tamām bolup yitken evvelgige başķa yidi ķurı başaķ köremün ķuru başaķlar yaşıl 

başaķlarnı çulġap 
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429.11 alup yaşıl başlıķlarġa ġālib boldılar ( ) ey cemāǾat ( ) miñe 

körgen tüşimde 

429.12 fetvā biriñiz yaǾnį tüşimni taǾbįr itiñiz ( ) eger tüşni taǾbįr itüvçi 

bolsañız 

429.13 yaǾnį ħayālį bolġan śūretlerden nefsānį bolġan maǾnālarġa köçüvini bilseñiz ( ) ol 

cemāǾat eytdiler 

429.14 ( ) bu tüş tüşlerniñ çöp çār birlen ķaŧmaşķanıdur yalġan tüşdür 

(  

429.15 ) ve biz yalġan tüşlerniñ taǾbįrini bilüvçiler tügilmiz ( ) yūsuf 

Ǿalehi’s-selām birlen 

429.16 birge ĥabsħānede bolġan iki yigit ĥabsden ķutulġanı eytdi ( ) hem yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selāmnı 

429.17 zamāndan bir az cemāǾat śoñında yaǾnį bir az zamān ötkeç isine tüşürdi bu ķutulġan 

yigit bu ŧarįk eytdi 

429.18 ( ) min bu tüşniñ taǾbįri birlen sizge ħaber birürmün ( ) bes siz 

mini taǾbįr Ǿilmini 

429.19 bile turġan ādem ĥużūrına yiberiñiz ( ) bu yigitni yūsuf Ǿaleyhi’s-

selāmge yiberdiler yigit 

429.20 eytdi ey yūsuf ey köp rast sözli ādem ( ) fetvā bir bizge ( ) tüşde simiz 

429.21 yidi śıġır körüv ĥaķında ( ) ol simiz yidi śıġırnı arķ yidi śıġır aşarlar 

(  

429.22 ) daħı tüşde yidi yaşıl başaķ körüv ĥaķında ( ) daħı ikinçi yidi ķurı 

başaķ körüv 

429.23 ĥaķında yaǾnį bu tüşniñ taǾbįrini eyt ( ) şāyed min bu taǾbįrni bilüp 

pādişāh başķalarġa 

429.24 ķayturmun ( ) şāyed siniñ Ǿālim ve fāżıl idügiñni bilürler ( ) yūsuf 

Ǿāleyhi’s-selām taǾbįrde eytdi 

429.25 ( ) Ǿādetiñiz üzerine yidi yıl iken saçarsız ( ) bes  orġan 

ekiniñizni 
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429.26 ( ) śoķmayınça başaġında kaldurursız (ŧıçķan ve ġayrler aşap helāk 

ķılmasun üçün) ( ) 

429.27 meger başaġında ķaldurmassız śoġarsız ( ) öziñiz şol yidi yılda aşay 

turġan nerselerden 

429.28 azını yaǾnį öziñizge şol yıllarda aşarlıķ miķdār gine śoġarsız yidi simiz śıġırnıñ taǾbįri 

şol (  

429.29 ) munıñ śoñında bu ŧoķlıķ bolġan yidi yıldan śoñ kilür ( ) yidi ķaŧı 

 

I / 430 

 

430.1 ve açlıķ yıl ( ) ol igin ehlleri açlıķ yıllarda aşarlar ( ) siz ol igin ehlleri 

üçün 

430.2 ilk ķılġan nerse (iginler) ni yaǾnį ŧoķlıķ bolġan yidi yılda çıķġan iginleriñizni açlıķ 

bolġan yidi 

430.3 yılda aşarsız yidi arķ śıġırnıñ taǾbįri şol ( ) meger aşamassız ( ) 

cıyġan 

430.4 iginleriñizden aznı ġına bir az saçar üçün ķaldurursız ( ) munıñ 

śoñında yidi yıl açlıķ 

430.5 bolġandan śoñ kilür ( ) şunday yıl ( ) ol yılda ādemlerni köp 

yaġmurlar 

430.6 birlen yaġmurlanmış bolur yā ki ol yılda ādemlerge açlıķdan yardem birilür 

( ) daħı ol 

430.7 yılda yimişler köp bolduķı üçün ādemler yüzimler ve zeytünler śıġırlar yaǾnį içmelikler 

yaśarlar (  

430.8 ) daħı şarābçı yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmdan taǾbįrini işitüp ķaytup söylegen śoñında 

mıśır pādişāhı 

430.9 velįd oġlı reyyān eytdi ( ) yūsufnı munda kitüriñiz diyü ( ) bes 

ilçi yūsuf 
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430.10 Ǿaleyhi’s-selāmge ĥabsħāneden çıġarur üçün kilgen zamānda ( ) yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selām ilçige 

430.11 eytdi bar ħocaña kiri ķayt ( ) bes ħocañdan śora ħocañ śorasun 

( ) 

430.12 şunday ħatunlarnıñ ĥāli nerse ( ) ol ħatunlar mini körgeç ķollarunı kisdiler 

ĥażret-i 

430.13 yūsuf öziniñ pādişāh ĥużurında Ǿaybdan pākligi žāhir bolup ĥabsħanede mažlūm 

ĥalinde yatduġı 

430.14 bilinsün üçün çıġarġa aşuķmadı belki ķollarını kisken ħatunlardan tikşirürge ķoşdı bu 

āyetde 

430.15 işāret bar her kimge özinden töhmetini yiberürge ŧırışuv tiyüş ikenlikge hem töhmet 

orunlarından śaķlanuv 

430.16 tiyüş ikenlikge ( ) düristlikde minim rabbim ( ) ħatunlarnıñ 

ĥilelerini bilgüçidür 

430.17 ( ) pādişāh eytdi meźkūre ħatunlarġa nidür sizniñ ĥāliñiz ( ) şol vaķtde 

(  

430.18 ) yūsufnıñ özinden ķabāĥat işni istediñiz yaǾnį yūsuf sizge şol vaķtde 

meyl ķıldı mı 

430.19 ( ) ħatunlar cevābda eytdiler yūsuf kibi Ǿiffet śāĥibi ādemni yaraŧķan 

allahnıñ 

430.20 ķudretinden Ǿaceblenüp her Ǿacz śıfatdan pāklik allahġa bolsun ( ) biz yūsuf 

üzerinde 

430.21 bilmedük ( ) hiç Ǿayb ve günāhdan ( ) mıśır Ǿazįzi ķuŧfįr 

ħatunı zelįħa 

430.22 yā ki rāǾįl eytdi ( ) ĥāżir zamān ĥaķlıķ žāhir boldı ( ) 

yūsufdan 

430.23 ķabāĥat işni ķıluvnı min özim istedim ( ) düristlikde ol yūsuf (zelįħa 

minden 
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430.24 ķabāħat işni istedi) digen sözinde rast sözlilerdendür ( ) ilçi ķaytadan yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selāmge 

430.25 kilüp ħatunlarnıñ sözlerinden ħaber birgen śoñında eytdi bu Ǿaybden pāklikni istev 

( ) mıśır 

430.26 Ǿazįzi ķuŧfįr bilsün üçün ( ) düristlikde min ( ) ķuŧfįrge ġaybde ħıyānet 

ķılmadım 

430.27 ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā ( ) toġrı ķılmas ( ) ħıyānet 

ķıluvçılarnıñ 

430.28 cümlesini 12 nçi pāre tamām boldı ( ) daħı min özimni Ǿayblerden 

pāklamaym yaǾnį 

430.29 bu sözni özimni maķtap ve öz ħālime Ǿaceblenüp eytmeym belki allahü teǾālānıñ enǾām 

ķılġan Ǿıśmetine 

 

I / 431 

 

431.1 şükrāne üçün gine eytem ( ) düristlikde nefs ( ) elbette yavızlıķ 

birlen buyuruvçıdur 

431.2 ( ) meger yavızlıķ birlen buyurmas rabbimniñ raĥmet ķıluvı vaķtinde 

( ) düristlikde 

431.3 minim rabbim ( ) yavız nefsni yalıķaġuçıdur hem tilegen ādemine Ǿıśmet 

birüv sebebli merĥamet 

431.4 ķıluvçıdur ( ) daħı mıśır pādişāhı eytdi ( ) yūsufnı miñe kitüriñiz 

( ) 

431.5 yūsufnı özim üçün ħālis ķılurmun yaǾnį ĥabsħāneden çıġarurmun * ilçi ĥażret-i yūsufke 

kilüp 

431.6 pādişāhnıñ çaķırduġını ve ĥalāś ķılaçaġını söyledi yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ĥabsħanedegi 

ħalķ birlen isenleşüp 

431.7 duǾā ķılup çıġup kitdi ( ) bes yūsuf Ǿaleyhi’s-selām pādişāh birlen söyleşkeni 

zamānda (  
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431.8 ) pādişāh yūsuf Ǿāleyhi’s-selāmge eytdi düristlikde sin bu künde bizniñ 

ĥużūrımızda ( ) mertebe 

431.9 iyesisün hem uşançlı ve inābetli ādemsün * ĥażret-i yūsuf ĥabsħāneden çıķġaç ġusl 

ķılup nižāfetlenüp 

431.10 yāñi kiyimler kiydi hem pādişāh ĥużurına kirüp 

“  

431.11 ” dip selām birüp Ǿibrānį tilinçe pādişāhġa duǾā ķıldı pādişāh bu nindi til diyü 

śoradı yūsuf 

431.12 Ǿaleyhis’selām bu atalarımnıñ tili didi pādişāh köp türli til biledür idi yūsuf Ǿaleyhi’s-

selāmge her ķayusı 

431.13 birlen söyledi yūsuf Ǿaleyhi’s-selām her ķayusına cevāb birdi pādişāh bik Ǿaceblendi 

yūsuf Ǿaleyhi’s-selām 

431.14 pādişāhġa tüşiññi söyle öz aġzıñdan işitesim kile didi pādişāh tüşini kördügince söyledi 

śıġırlamıñ 

431.15 ve başaķlamıñ śıfatlarunı orunlarını beyān ķıldı śoñra pādişāh yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı 

serįrine olŧurtdı 

431.16 hem pādişāhlıķ işlerini yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmge tapşırdı baǾżılar şol kiçlerde ķuŧfįr vefāt 

boldı zelįħanı 

431.17 yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmge çiftlendürdi yūsuf Ǿaleyhi’s-selām zelįħanı bākire tapdı çünki 

ķuŧfįr Ǿanįn ölmiş zelįħadan 

431.18 efrāǿׂįm hem meyyit ismlerinde iki bala dünyāġa kildi digenler (beyđāvi) 

( ) yūsuf 

431.19 Ǿaleyhi’s-selāmeytdi yir ħazįneleri üzerine mini ħoca ķıl ( ) düristlikde min ol 

ħazįnelerni 

431.20 tiyüşli bolmaġan ādemlerden śaķlaġuçımun ( ) ol ħazįnelerde taśarruf ķıluvnı 

bilüvçimün diyü bu āyet 

431.21 delālet ķıladur velāyetni istevniñ hem velāyetke istiǾdādını bildürüvniñ düristligine hem 

ĥaķnı ötevge hem ħalķķa 

431.22 siyāsetke ŧarįk yoķ meger velāyet birlen boluvçılıķ maǾlūm bolġanda kāfir ŧarafından 

velį naśb 

431.23 ķılınuvçılıķnıñ düristligine imān mücāhid ĥażret-i yūsuf ķolında pādişāh müselmān 

boldı digen ( ) 
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431.24 daħı oşandaķ yaǾnį yūsufnı ĥabsden ķutķarduķımız kibi ( ) yusufnı 

mıśır 

431.25 yirinde ķararlandurduķ ( ) mıśır yirinde (şerhlerinden) tilegen 

ornına iner yūsuf yaǾnį 

431.26 tilegen şehrini menzil iter ( ) raĥmetimizge tilegen kişimizni 

irişdürürmiz dünyāda 

431.27 ve āħiretde ( ) daħı izgülik ķıluvçılarnıñ ecrini żāǾiǿ ķılmamız belki 

dünyā ve āħiretde 

431.28 ecrini kāmil birürmiz ( ) elbette ahiret ecri (ŝevābı) ( ) izgürekdür 

dünyā ŝevābından 

431.29 ( ) şunday ādemler üçün ( ) įmān kitürdiler alar ( ) daħı 

şirkden hem eşeki 

 

I / 432 

 

432.1 işlerden śaķlanur boldılar mıśır pādişāhı velįd oġlı reyyān ħažret-i yūsufnı vezįr ķılġaç 

ħażret-i 

432.2 yūsuf ġāyet Ǿādil bolup ħükm yüritdi hem bik ŧırışup köp iginler ambarlarġa cıydurdı 

açlıķ yıllar 

432.3 kildi mıśır ve şām hem eŧrāflarında açlıķ taraldı ħalķ her ķayusı ħażret-i yūsufķa aşlıķ 

alurġa 

432.4 kildiler başda ħażret-i yūsuf aşlıķlarını kümiş ve altunlar berāberinde śatdı altun ve 

kümişler bitkeç ķız 

432.5 ĥatun ziynetleri bolġan cevherler inciler berāberinde śatdı śoñra ĥayvānlar berāberinde 

śatdı śoñra yirleri 

432.6 ve yurŧları berāberinde śatdı munıñ śoñında aşlıķ birüp ĥalķnıñ özlerini śatup aldı ve 

bütün ĥalķnı 

432.7 ķul itdi mundan śoñ vāķıǾanı ĥażret-i yūsuf pādişāhġa söyledi pādşāh öz fikriñ ile Ǿamel 

ķıl didi 

432.8 ħażret-i yūsuf śatup alġan ĥalķnı āzād ķıldı hem māllarunı ķaytarup birdi hem bu açlıķ 

kenǾanda da 

432.9 žuhūr itdi ĥażret-i yaǾķub bünyāmįnden başķa on oġlını mıśırġa aşlıķ alurġa yiberdi şol 

ħaķda 
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432.10 allahü teǾālā eytdi ( ) yūsufnıñ ķardeşleri mıśırġa aşlıķ üçün kildiler 

( ) 

432.11 bes yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķardeşleri yūsuf Ǿaleyhi’s-selām üzerine kirdiler yūsuf 

Ǿahm ķardeşlerini tanudı (      

432.12 ) ħālbūki ķardeşleri yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı inkār itüvçilerdür yaǾnį 

tanumadılar ( ) 

432.13 daĥi yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ķardeşleriniñ ĥāżirlerge tiyüşli nerselerini ĥażirlegen 

zamānda yaǾnį her ķayusınıñ 

432.14 tevesine yük tiyegeni tiyüşinçe żiyāfet ķılġanı zamānda ( ) yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selām eytdi miñe 

432.15 öziñizniñ ķardeşiñizni (bünyāmįnni) kitüriñiz ( ) atañızdan yūsuf Ǿaleyhi’s-selām 

ķardeşleri kilgeç siz kim 

432.16 siz ni üçün kildiniz diyü śoradı bular eytdiler bizge açlıķ iśābet itdi aşlıķ alur üçün 

kildük 

432.17 diyü yūsuf Ǿaleyhi’s-selām eytdi siz mıśır ĥatunlarını közler üçün kilmediñiz mi didi 

ķardeşleri maǾāzǾallah biz 

432.18 anday kişi tügilmiz biz hemmebiz ata balalarımız atamız uluġ ve ķart peyġamber 

yaǾķūb isminde didiler 

432.19 yūsuf Ǿaleyhi’s-selām siz balalarımız atamız didi biz on iki ķardeş idük birimiz yapanġa 

çıķġan vaķtinde 

432.20 helāk boldı didiler ħāżir munda niçe ādemsiz didi biz ħāżir munda onavımız didiler on 

birinçiñiz 

432.21 ķayda didi atamız ħużūrında ķaldı helāk bolġan oġlı śoñında anıñ birlen köñlini yovaŧa 

didiler 

432.22 sizniñ bu sözleriñizniñ düristligine kim güvāhlıķ birür didi bizni hiç kim bilmey bizniñ 

fāǿidemizge güvāhlıķ 

432.23 birüvçi hiç kim yoķ didiler bes ħażret-i yūsuf arañızdan biriñizni munda ķaldurıñız 

atañız yanında 

432.24 ķalġan ķardeşiñizni munda alup kiliñiz śoñra sizge köp aşlıķ śadaķa ķılurmun didi on 

432.25 ķardeş ķurǾa (şibāġa) śaldılar ķurǾa şemǾūnge çıķdı ħażret-i şemǾūn ķalmaķ boldı 

(  

432.26 ) körmeysiz mi siz min keylni (ölçevni) kāmil ķılurmun yaǾnį köp itüp 

aşlıķ 
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432.27 birürmün ( ) daĥi min sizni indürüvçilerniñ izgüsimün yaǾnį sizni 

körkem 

432.28 żiyāfet ķıluvçımun ( ) bes eger ķardeşiñizni mine kiltürmeseñiz 

( ) 

432.29 bes minim ħużūrımda sizniñ üçün keyl yoķdur yaǾnį ikinçi mertebe aşlıķ birmeymün 

( ) daħı 

 

I / 433 

 

433.1 miñe hem minim şehrime yaķında bolmañız didi ( ) yūsuf Ǿāleyhi’s-selāmnıñ 

ķardeşleri eytdiler (   

433.2 ) ķardeşimiz (bünyāmįn)ni atasından istevde ŧırışurmız ( ) daħı 

düristlikde biz bu işni 

433.3 ķıluvçımız ve bu işde yalķavlıķ ķılmamız ( ) daħı ĥażret-i yūsuf özinin 

igin ölçevçi 

433.4 yigitlerine eytdi ( ) aşlıķ bedeli ve aķçesi itüp kitürgen nerselerini 

(dirhemlerini) 

433.5 ķılıñız ( ) yükleri içinde yaǾnį aşlıķları arasına śalıñız yaǾnį her ķayusıñıñ 

yügine aşlıķ 

433.6 śatup alġan aķçelerini kiri śalurġa koşdı ( ) şāyet beđāǾatlerini ķaytaruv 

ĥaķnı (yaǾnį) 

433.7 bu merĥametni) bilürler yā ki bilsünler üçün ( ) her ķayçan 

ehllerine ķaytsalar 

433.8 ve aşlıķlarını açup ķarasalar ( ) şāyet aşlıķ aķçalarınıñ aşlıķları için de 

bolġanlıķnı 

433.9 bilgeç bizge ķayturlar yaǾnį beđāǾatlerini kiri ķaytduķını bilüv kilüvlerine sebeb bolur 

(  

433.10 ) bes yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķardeşleri atalarına ķaytķanları zamānda 

( ) 
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433.11 atalarına eytdiler ey atamız ( ) bizden keyl (aşlıķnı) ŧıyıldı yaǾnį eger 

ķardeşimiz 

433.12 bünyāmįnni alup barmasaķ ikinçi mertebe aşlıķ birmev birlen ħükm itildi 

( ) bes 

433.13 mıśırġa bizniñ birlen birge ķardeşimiz (bünyāmįn)ni yiber ( ) kirek ķadar ŧaǾām 

ölçep alurmız (     

433.14 ) daħı düristlikde biz ķardeşimiz (bünyāmįn)ni śaķlaġuçılarmız ( ) yaǾķūb 

Ǿaleyhi’s-selām eytdi (      

433.15 ) bünyāmįnni śaķlavıñız üzerine sizge emįn bolmaym (uşanmaymun) ( ) 

meger emįn bolsam (    

433.16 ) niteki sizge emįn boldım idi bünyāmįnniñ ķardeşi yūsuf üzerine ( ) 

mundan 

433.17 burun yaǾnį siz yūsufnı da śaķlarmız diyüp vaǾde ķılġan idiñiz ĥābūkim yūsufnı 

nişlediñiz bes bünyāmįnni 

433.18 śaķlarmız digen söziñizge uşanuvım yūsufnı śaķlarmız digen söziñizge uşanuvım kibi 

bola ( ) 

433.19 indi śaķlaġuçı boluv yüzinden allah izgüdür bes işimni allahġa tapşıramun 

( ) ve ol 

433.20 allahü teǾālā raĥmet ķıluvçılarnıñ raĥmet ķıluvçıraġıdur ( ) yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķardeşleri 

433.21 yüklerini açķanları zamānda ( ) aşlıķlarınıñ aķçesini tapdılar 

( ) özlerine 

433.22 kiri ķaytarılmış ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ balaları eytdiler ey atamız 

( ) mundan 

433.23 artuķ nerse isteyik mıśır pādişāhı özimizni ġāyet ĥürmetlidür aşlık birdi bedelini 

ķaytarup yibergen 

433.24 ( ) bu bizniñ beđāǾatimiz (aşlıķ bedeli bolġan dirhemlerimiz) ( ) 

bizge ķaytarılmış 
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433.25 boldı ( ) şol ķaytarılmış beđāǾatimiz birlen ehlimizge aşlıķ alurmız 

( ) daħı 

433.26 ķardeşimiz bünyāmįnni śaķlarmız ( ) daħı tevelerimiz yügini 

artdururmız (  

433.27 ( okunmuyor ) bu alup ķaytķan aşlıķımız az yükdür (aşlıķdur) ( ) 

yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām 

433.28 balalarına eytdi bünyāmįnni sizniñ birlen birge yibermem ( ) miñe 

birgeniñizge ķadar ( ) 

433.29 yemįn birlen bereketlegen uşançlı vaǾdeni ( ) allahü teǾālā ĥużūrından 

( ) bünyāmįnni miñe 

 

I / 434 

 

434.1 kitürürmiz dip ( ) bünyāmįnni her ĥālde miñe kitürürsiz meger sizni 

çulġap alġan vaķtda 

434.2 kitürmessiz yaǾnį hemmeñiz maġlūb bolup kitürürge ŧāķatiñiz bolmaġanda ġına yā ki 

hemmeñizniñ helāk boluvı 

434.3 vaķtında ġına yaǾnį bünyāmįnni kitürüvden hiç nerse menǾ ķılmasun sizni meger 

maġlūb bolup kitürürge 

434.4 ŧāķatiñiz bolmav yā ki cemǾiñizniñ helāk boluvı ġına menǾ ķılsun ( ) bes 

yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

434.5 balaları atalarına yemįn birlen bereketlegen vaǾdelerini birgenleri zamānda ( ) 

yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām 

434.6 eytdi ( ) allahü teǾālā biz eytken nerse üzerine şāhiddür ( ) 

daħı yaǾķūb 

434.7 Ǿaleyhi’s-selām eytdi ( ) ey oġullarım ( ) mıśırnıñ bir 

ķabķasından ġına kirmeñiz 

434.8 ( ) ammā türli ķabķalarından kiriñiz çünki yaǾķūb Ǿaleyhi’s-

selāmnıñ balaları bik 
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434.9 körkem yüzliler iđi hem yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ķaşında bik ĥürmetli ve ķadrli 

ādemlerden boluvları mıśır 

434.10 ħalkı arasında meşhūr bolġan idi şunıñ üçün yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām köz tıyuvdan 

ķorķup bir ķabķadan 

434.11 kirürge ķoşmadı ammā evvelgi baruvlarında ħalķ bularnı tanumaġanlıķı üçün bu ŧarįķ 

emr ķılmadı 

434.12 ( ) ve min sizden muñsız ķılmamun yibermemün ( ) allahdan 

( ) hiç nerseni 

434.13 yaǾnį allahü teǾālā taķdįr ķılġan nerse elbette sizge irişür min anı yibere almam likin bu 

sözlerini şefķat 

434.14 üçün eytem ( ) ĥükm tügildür meger allahü teǾālā üçündür ( ) ol 

allahü teǾālā 

434.15 üzerine işimni tapşırdım min ( ) daħı ol allahü teǾālā üzerine 

işlerini 

434.16 tapşıruvçılar tapşırsunlar ( ) daħı yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ balaları kirgenleri 

zamānda mıśırġa 

434.17 ( ) ataları ķoşķan orundan yaǾnį türli ķabķalardan ( ) 

yaǾķūb Ǿaleyhi’s- 

434.18 selāmnıñ fikri hem balalarınıñ atalarına iyerüvleri balalarından muñsız ķılmadı ( ) 

allahdan ( ) 

434.19 hiç nerseni çünki yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ balaları sirķat birlen müttehem boldılar 

hem bünyāmįnniñ yüginde śuvāǾ 

434.20 tapıluv birlen muǿvāħaža ķılındılar ve ĥażret-i yaǾķūbka ķayġu mużāǾaf boldı 

( ) likin 

434.21 yaǾķūb özinde bolġan ĥācetni ( ) ötedi ol ħācetni yaǾnį balalarına şefķatni ve köz 

tıyuvdan 

434.22 śaķlavnı ( ) daħı düristlikde ol yaǾķūb Ǿilm iyesidür ( ) ol 

yaǾķūbke vaĥy 

434.23 birlen üyretdükimiz üçün ( ) ve likin ādemlerniñ köpisi ( ) 

bilmesler taķdįrniñ 
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434.24 sırrını taķdįrden śaklanuvnıñ muñsız ķılmavını ( ) daħı yaǾķūb 

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ balaları 

434.25 yūsuf Ǿaleyhi’s-selām üzerine kirgenleri zamānda ( ) yūsuf üzerine aşavda yā 

ki menzilde ķardeşi 

434.26 bünyāmįnni ķoşdı ĥażret-i yūsuf żiyāfet ķılġanda ķardeşlerini ikişer ikişer oŧurtdı meger 

bünyāmįn 

434.27 yalġız ķaldı ve bünyāmįn eger ķardeşim yūsuf selāmet bolsa biz de ikev olŧurur idük dip 

yıġladı 

434.28 şundan śoñ ĥażret-i yūsuf bünyāmįnni özi birle birge oŧurtdı ve birge aşadılar śoñra 

ĥażret-i 

434.29 yūsuf eytdi her ķayuñız ikişer ikişer bir üyge (ĥücrege) kiriñiz ammā bünyāmįnge  

yoldaş yoķ ol minim birlen 

 

I / 435 

 

435.1 bir üyde bolur didi hem bünyāmįn ĥażret-i yūsuf birlen birge ķondı hem ĥażret-i yūsuf 

bünyāmįnge 

435.2 eytdi minim öziñniñ helāk bolġan ķardeşiñ ornına kardeşiñ boluvıma rāżı bolasun mı 

didi bünyāmįn 

435.3 eytdi siniñ kibi ķardeşni tapuv mümkin tügil indi likin sini yaǾķūb birlen rāĥįl 

toġdurmaġan 

435.4 didi şundan śoñ yusuf Ǿahm bik ķaŧı yıġladı ve bünyāmįnni barup ķuçaķladı ve min 

435.5 siniñ bir toġma ķardeşiñ yūsufmun diyü özini tanutdı ( ) ĥażret-i yūsuf 

435.6 bünyāmįnge eytdi min siniñ bir toġma ķardeşiñmün ( ) bes ķayġurmaġıl 

( ) 

435.7 ötken zamānda bizniñ ĥaķımızda ķardeşleriñniñ ķılġan işlerine ( ) bes 

ĥazret-i 

435.8 yūsuf ķardeşleriniñ metāǾla (aşlıķlarunı) ĥāżirlegen zamānda ( ) śoġara 

435.9 turġan ķural ( meşrebe) ni ķıldı ( ) ķardeşi bünyāmįnniñ yüginde evvelde 

śoġara 

435.10 turġan ķural bolġan śoñra igin ölçete turġan śavt ķılınġan digenler kümiş ve baǾżılar 

435.11 altun idi digenler ( ) munıñ śoñında yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ balalarınıñ 

arŧlarından yitüp bir 
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435.12 ķıçķurġuçı ķıçķurdı ( ) ey kāfile düristlikde siz oġrılarsız diyü bu 

sözni 

435.13 ĥażret-i yūsuf ķoşuvı birlen eytilmedi digenler yā ki hįle üçün bünyāmįnniñ rıżālıġı 

birlen bu ŧarįķ 

435.14 ķılındı yā ki yūsufnı orlaġuçılarsız maǾnāsı da ( ) yaķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

balaları eytdiler (  

435.15 ) ĥālbūkim özleri ķıçķurġuçıġa hem yoldaşlarına yüzleri birlen eylendiler 

( ) ni nerse 

ġaltası435.16 yo z yaǾnį de nerse yoġaltdıñız dip ( ) yūsuf Ǿaleyhi’s-

se dmetçileri lāmnıñ ħi

yoġaltduķ didiler (435.17 eytdiler biz pādişāhnıñ igin ölçey turġan śavtın ) daħı ol 

435.18 śavtnı kitürgen kişi üçün ( ) bir teve yügi aşlıķ ayaķ yalı bolur ( ) 

435.19 min bir teve yügi aşlıķ birüvge kefįlmün yaǾnį üstime alamun didi bu ayetde işāret bar 

daħı 

ayaķ yalı 

435.20 birüviniñ düristligine hem ayaķ yalı birüviniñ Ǿamelden ilkde düristligine ( ) 

yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

435.21 balaları eytdiler allah birlen ķasem ķılup eytemiz ( ) taĥķįķ b

(

ildiñiz siz 

) 

435.22 biz yirde bozuķlıķ ķılur üçün kilmedük ( ) d ırlaġuçı da bolmaduķ 

(

aħı biz aġ

) yūsuf 

435.23 Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ħidmetçileri eytdiler ( ) bes nidür orlaġan ādemniñ cezāsı 

( ) 

ġançılar bolsañ435.24 eger orlavdan pākligini daǾvā ķıluvda yal ız ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi’s-

se ı elāmnıñ balalar ytdiler 

435.25 ( ) orlaġan kişiniñ cezāsı ( ) şol kişini aluvdur ve ķul it r (üvdü ) śaġ 

ol 
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435.26 k ñ yüginde tapıldı (işini ) bes orlaġan kişini özini aluv ve ķ vınıñ 

cez

ul itüv orla

āsıdur 

435.27 ( ) oşandaķ yaǾn ādemni özini alup ve ķul itüp (į orlaġan ) orlav 

birlen žulm 

ıluvçılarġ435.28 ķ a cezā birürmiz ( ) bes ķāfileni mıśırġa ķ oñında 

ĥażret-i yūsu

aytarılġannıñ ś

f 

 ba435.29 ķardeşleriniñ yüklerini tikşirüv birlen şladı ( ) ķardeşi bünyāmįnniñ 

yügini tikşirmesden 

 

1 burun eger bulay ķılmasa bu işni ķaśd birlen işlegenler diyü töhmet ķıluv iĥtimālleri bar 

I / 436 

 

436.

(   

436.2 ) munıñ śoñında ĥażret-i yūsuf seķaye (śāǾ)ni ķardeşi bünyāmįn yüginden 

çıġardı 

436.3 ( ) bu ĥįle kibi ĥįle ķılduķ biz ( ) yūsuf üçün yaǾnį bünyāmįnni 

alup ķalur 

çün yūsufġa436.4 ü  bu ĥįleni üyretdük ( ) y lmadı (ūsuf bo ) 

ķardeşi 

436.5 bünyāmįnni mıśır pādişāhsı ĥükmine alur bolmadı çünki mıśır pādişāhsınıñ ĥükminde 

orlaġan kişini 

436.6 śoġarġa hem iki ülüş ĥaķnı töletürge tiyüş ķul itüv tiyüş tügil ( ) meger 

mıśır 

436.7 pādişāhınıñ ĥükmine alur boldı allahü teǾālānıñ bu aluv ĥükmi mıśır pādişāhsınıñ ĥükm 

 vaķtinde likin bünyāmįnni aluv allahnıñ tilevi birlendür maǾnāsında 

ķıluvun tilemeki 

436.8

( ) biz tilegen 

436.9 ādemlerimizni uluġ derecelerge köterürmiz ( ) ħalķdan her Ǿilm iyesi 

tünde bolġuçıdur üs
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436.10 ( ) kāmil bilgüçi ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi laları eytdiler (’s-selāmnıñ ba ) 

eger bünyāmįn orlasa 

aceb436.11 (Ǿ  tügil) ( ) bes taĥķįķ bünyamįnniñ ķardeşi de (y ) 

mundan burun orlaġan

usuf da

 

436.12 idi yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmge sürķanı isnād ķıluvlarında türli vech źikr ķılġanlar birisi 

ĥażret-i yūsufnıñ 

436.13 atası birlen bir toġma ķız ķardeşi ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmdan bir mınŧıķa 

(bilbav-ķoşaķ) mįrāŝ aldı 

436.14 bu ħatun yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı terbiye ķıladur idi ve ġāyet dost köredür idi yūsuf 

hi’s-selām yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnı Ǿümmesinden almaķçı boldı yūsuf 

astından bu mınŧıķanı beyledi śoñra bu mınŧıķanıñ boġalġanlıķnı įžhār 

ı şundan yūsuf Ǿaleyhi’s-selām mınŧıķa orlaġan ismini 

asınıñ atası śanemge Ǿibādet ķıladur idi yūsuf  Ǿaleyhi’s-selām babasını 

ndurup tirsilikge taşladı üçünçi bir vaķtde bir sāǿilge orlap kice 

çıġarup birdi dörtinçi kiçkine vaķtinde bir kinisege (naśārālarnıñ 

Ǿaleyhi’s-selām öskeç 

436.15 atası yaǾķūb Ǿaley

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ümmesi yūsufnıñ  

436.16 biline kölmek 

ķıldı tikşirdiler yūsuf 

436.17 Ǿaleyhi’s-selām bilinde tapıld

köterdi ikinçi yūsuf Ǿaleyhi’s- 

436.18 selāmmnıñ an

śanemge Ǿibādet ķıldurmas 

436.19 üçün śanemni orlap śı

balasını yā ki 

436.20 tavķını śadaķa itüp 

Ǿibādet ħānesine) 

436.21 kirüp bir altun timŝāl (śūret) orlap çıķdı digenler (beyđāvi) ( ) bes 

yūsuf 

436.22 cevāb birüvni yā ki sözini yā ki orlavnı nisbet birüvlerini içine yaşirdi yā ki kileçekde 

eytüv 

436.23 turġan sözini yaşirdi maǾnāsında ( ) ve ķardeşlerine cevābını yā ki sözini 

yā ki orlavını 

yteçek sözini 436.24 nisbet birüvlerini yā ki kileçekde e ižhār ķılmadı ( ) yūsuf 

Ǿaleyhi’s- 

436.25 selām ķardeşlerine eytdi orlavda mertebe yüzinden siz yavızraķsız yūsuf birlen 

bünyāmįnden çünki siz 
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436.26 ķardeşiñizni atasından orladıñız diyü bu sözini yūsuf Ǿaleyhi’s-selām yaşrin eytdi 

( ) 

436.27 ve allahü teǾālā yūsuf ĥaķında sizniñ źikr ķılġan nerseñizni bilgüçirekdür ( ) yaǾķūb 

aleyhi’s-selāmnıñ balaları Ǿ

436.28 eytdiler ( ) ey ĥürmetli pādişāh ( ) düristlikde bünyāmįn üçün bardur 

( ) 

43 ol6.29 uluġ b ġan ķart ata ( ) bünyāmįn ornına on ķardeşden birimizni al çünki 

atamız 

ūsuf helāk bolġandan birli bünyāmįn birlen köñlini cuvatadur (

 

I / 437 

 

437.1 y ) 

z 

ünyāmįnni yiberü

düristlikde bi

437.2 sini izgü ādemlerden dip bilemiz yaǾnį bizge köp izgülik ķıldıñ b p 

birimizni 

437.3 ornına alup ķaluv birlen izgüligiñni tamām ķıl dip eytdiler ( ) ĥażret-i yūsuf 

eytdi 

437.4 allahġa śıġınamun ( ) ķul itüp almaķlıķımdan “cināyetsiz ādemni” ( ) 

meger şol ādemni 

ġa śıġınamun yaǾnį ādemni alamun (437.5 aluvımdan allah ) ol ādem 

ĥużūrında metaǾmıznı 

ızġa ķaraġanda437.6 (śaġımıznı) tapduķ biz çünki ādemni aluv öziñizniñ fetvāñ  da žulmdür 

( ) 

437.7 düristlikde biz ( ) bu vaķtda yaǾnį bünyāmįn ornına başķañıznı alġan vaķtda 

( ) žulm ķıluvçılar 

437.8 bolsaķ kirek sizniñ meźhebiñizge ķaraġanda ( ) bes sözlerini yūsuf 

leyhi’sǾa -selāmnıñ ķabūl 

437.9 itüvinden ümįdlerini kiskenleri zamānda ( ) sırleşkenleri ve münācāt 

ķılġanları ĥālde 
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437.10 ayrulışdılar ( ) yaǾķub Ǿaleyhi’s-selāmn arınıñ yaşda uluġsı “rūbįl” yā 

ki fikrde uluġsı 

ıñ balal

i (437.11 “yehūzā” eytd ) bilmeysiz mi siz ( ) düristlikde atañız ( ) 

taĥķįķ 

437.12 sizniñ üzeriñizge aldı ( ) yemįn birlen bereketlegen vaǾdeni ( ) allah 

ĥużūrından (  

437.13 ) ve mundan ilk yūsuf ĥaķında ķuśūr (kimçi ķıldıñız 

(

lik) 

) bes 

437.14 mıśır yirinden ayrulmamun ( ) atam ķaytuvġa ruħśat birgenge ķadar 

( ) yā ki 

 birlen miñe437.15 allahü teǾālā mıśır yirinden çıġuv  ĥükm ķılġanġa ķadar ( ) ve 

ol ükm  allahü teǾālā ĥ

437.16 ķıluvçılarnıñ izgüregidür ( ) atañızġa ķaytıñız ( ) bes eytiñiz 

(  

437.17 ) ey atamız düristlikde ġlıñ (bünyāmįn) orladsiniñ o ı ( ) ve 

bünyāmiñniñ 

żararına gü437.18 vāhlıķ birmedük biz ( ) meger bilgen nersemiz bir āhlıķ 

birdük çünki b

len güv

ünyāmįn 

ı (437.19 yüginden pādişāhnıñ śuvāǾı tapıld ) ve biz Ǿaybni śaķlaġuçı 

bolmaduķ yaǾnį 

437.20 biz siñe Ǿahd birgende anıñ orlayaçaġı ü (nı bilmedük diy ) daħı mıśır 

şehriniñ ehlinden  

437.21 śora yaǾnį mıśırġa kişi yiber de bu ķıśśanıñ ĥāķįķatini śora ( ) şunday şehrge 

ol şehrde 

437.22 biz bolduķ ( ) daħı şunday ķāfileden śora bu ĥaķįķatini yaǾnį 

kenǾāndan

ķıśśanıñ  

 bolġan 

437.23 bir ķavmden ( ) mıśırda ol ķafįlege ķarşı bolduķ ve alar birlen birge bolduķ 

(  
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437.24 ) daħ de bu sözimizde rastlarımız yaǾnį kenǾānge ķaytup şol revişçe 

sö z 

ı düristlik

yleñi

437.25 diyü rūbįl yā ki yehūźā boyurdı şundan śoñ toķız ķardeş kenǾānga ķaytdılar hem yaǾķub 

s-selāmga Ǿaleyhi’

437.26 rūbįl yā ki yehūźā eytkençe söylediler ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām 

eytdi iş 

437.27 siz söylegençe bolmas belki sizge nefsiñiz ziynetlegen ve ciñil ķılġan bolur ( ) bir 

işni 

437.28 (tedbįrni) şulay tedbįr ķılġansız da işlegensiz bulay bolmaġanda pādişāh ķaydan bilsin 

 ādemniñ ķul ķılınuvını siz söylemegende elbette bu iş öziñizniñ yavız tedbįriñizdendür 

orlaġan 

437.29

dip ( ) 

I / 438 

bes minim işim körkem śabrdur (

 

 

438.1 ) yaķındur ve ümįddür allahü teǾālānıñ 

itürmeki k (  

438.2 ) üç oġlımnıñ barçasını yaǾ nyāmįn ve mıśırda ķalġan ķardeşlerini 

(

nį yūsuf ve bü

) düris dtlik e 

438.3 allahü teǾālā ( ) ol allahü teǾālā minim hem üç balamnıñ ĥālini bilgüçidür 

hem tedbįrinde 

438.4 ĥikmet iyesidür ( ) daħı yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām balalarından keyfi kitüp yüz 

döndürdi (  

438.5 ) b Ǿaleyhi’s-selām eytdi ni ķatı ĥasretimdür yūsuf üzerine 

(

daħı yaǾķū

 

438.6 ) daħ

zi aġardı

ı yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķayġusından yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ iki 

kö  ( ) 

438.7 bes ol yaǾķūb (Ǿaleyhi’s-selām) balaları üzerine ķayġuruvdan köñli ķayġu birlen 

tolġandur ( ) 
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438.8 yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām balaları eytdiler allah birlen ķasem itüp eytemiz 

( ) sin yūsufnı 

438.9 hemişe źikr ķılasun ( ) helāklikge yaķın bolġanġa ķadar 

( ) yā ki 

438.10 helāk boluvçılardan bolġanġa ķadar ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām eytdi bütünley 

( ) budur başķa tügildür 

438.11 min şiķāyet ķılamun ( ) śabr ķılurġa ķudretim bolmaġan taralġan ķayġımdan 

ĥasretimden ( ) 

438.12 allahü teǾālāge gine başķa hiç kimge şikāyet ķılmaym ( ) daħı min allah 

ĥużūrından bilemün (             

438.13 ) siz bilmegen nerseni yaǾnį yūsufnıñ dünyāda ĥażir tirük idügini ĥażret-i 

yaǾķūb yūsuf Ǿaleyhi’s-selām 

438.14 rūǿyāsından ķardeşleri boy śunmasdan ve secde ķılmasdan  burun ölmevini bildi 

digenler ( ) 

438.15 ey balalarım mıśırġa yine de barıñız (üçinçi mertebe) ( ) daħı 

m  yūsufdan he

438.16 ķardeşi bünyāmįnden (ĥāllerinden) tigşiriñiz ( ) daħı allahnıñ 

raĥmetinden ümįd 

438.17 kismeñiz ( ) düristlikde şāǿn ( ) allahnıñ raĥmetinden ümįd kismes 

(  

438.18 ) meger kāfir bolġan ķavm gine ümįd kis ĥmetinden ümįd 

kisüvniñ küfr idükn

er bu āyet allahnıñ ra

e delālet 

438.19 ķıladur ( ) bes yaǾķū āmnıñ balaları atalarınıñ ĥużūrından 

m

b Ǿaleyhi’s-sel

ıśırġa yine de aşlıķ 

438.20 alurġa kitdiler mıśırġa barup yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ĥużūrına kirgenleri zamānda 

( ) yaǾķūb 

selāmnıñ bal438.21 Ǿaleyhi’s- aları eytdiler ey ĥürmetlü pādişāh ( ) bizni ve 

ehlimizni ķaŧı açlıķ tutdı 
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438.22 ( ) daħı biz yürümey turġan naçar aķçe yā ki körgen ve alġan kişi kiri 

ķaytarup 

438.23 bire turġan az aķçe birlen kildük yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ balalarınıñ aķçesi yürümey 

er baǾżılar śarıķ cüni idi baǾżılar śārı māį idi digenler 

turġan kümiş 

438.24 tenekeler digenl

( ) 

438.25 bes bizge aşlıķını kāmil itüp bir ( ) daħı bizge ķardeşimizni ķaytaruv birlen 

yā ki 

438.26 aşlıķnı beđāǾatimizden artdurup birüv birlen taśadduķ ķıl eger eytseñ peyġamberlerge 

438.

śadaķa aluvçılıķnı niçük 

27 ıŧlāķ ķıluv dürist dip cevābda eytürmiz peyġamberlerge śadaķa aluv vaĥyden ilk dürist 

 tügil yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām balalarına bu vaķt peyġamberlik birlen vaĥy ķılınmaġan 

mitüvini śorav ol dürist yā ki peyġamberlerge ĥarām bolġanı farż 

39.2 berāberinde śatuv dürist bolġan kibi selǾa (metāǾ) berāberinde de śatuv dürist bolurġa 

đāǾatniñ 

3 meşrūǾ boluvına (

vaĥy śoñında dürist 

438.28

bolur yā ki bu śadaķa śorav tügil 

438.29 beyǾ Ǿaķdinde ki

śadaķa ammā bu nefl-i śadaķa yā ki 

 

I / 439 

 

439.1 śadaķanıñ ĥarāmlıġı bizniñ peyġamberimizge ħāś *bu āyet delālet ķıladur ŧaǾāmnı śavt 

birlen ölçep aķçe 

4

daħı aķd-i be

) düristlikde allahü teǾālā ( ) śadaķa (artdurup) 439.

birüvçilerini 

439.4 körkem cezā birlen cezālar ( ) yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ķardeşlarına eytdi eyā 

bilesiz mi siz (  

439.5 ) yūsufke hem yūsufnıñ kardeşi bünyāmį  yaǾnį bu işiñizniñ 

ķabāĥatligini 

nge ni ķıldıñız

bilesiz mi 

ġan işleri

bünyāmįnni ķardeşinden ayuruv hem hemįşe 

439.7 ħorlavları

439.6 yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmge ķıl  maǾlūm ammā bünyāminge ķılġan işleri 

 ( ) ol vaķtda yūsufge hem ķardeşine ķılġan işiñizniñ 

ķabāĥatligini bilmevçilerden 
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439.8 idiñiz yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķardeşlerine bu sözni itüvinden maķśūdı şelte ķıluv tügil 

śįĥat ķılup belki na

439.9 ve tevbege ķızuķdurup şefķat yüzinden eytüv ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi’s-

selāmnıñ balaları eytdiler 

439.10 elbette sin y ūsufsun ( ) yūsuf Ǿaleyhi’s-selām eytdi min yūsufmun 

( ) ve bu ķardeşim 

439.11 bünyāmįndür ( ) taĥkįk allahü teǾālā bizge selāmetlik birlen ve mertebe 

birlen enǾām ķıldı ( ) 

439.12 düristlikde şāǿn kimdür allahdan ķorķsa ( ) daĥi balalarġa śabrlıķ ķılsa 

( ) bes düristlikde 

439.13 allahü teǾālā ( ) izgülik ķıluvçılarnıñ ecrini żāǿiǾ ķılmas ( ) yūsuf 

tdiler (

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

439.14 ķardeşleri ey ) allah birlen ķasem ķılup eytemiz ( ) 

439.15 śūretiñniñ körkemligi ve ĥalķıñnıñ kāmilligi birlen sini bizge iħtiyār ķıldı 

taĥķįķ allahü teǾālā 

( ) ve düristlikde 

ılar bolduķ yaǾnį439.16 biz ĥaŧā ķıluvç  siñe ķılġan işlerimizde günāhlı bolduķ ( ) yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selām eytdi 

439.17 ( ) sizniñ üzeriñizge bu künde şelte yoķ ( ) allahü teǾāl

439.18 (

ā 

sizni yarlıķar 

) ve ol allahü teǾālā raĥmet ķıluvçılarnıñ raĥmet ķıluvçıraġıdur yaǾnį 

lahü teǾālā kiçik

n faż

s- 

439.20 selām kemāl fütuvvetinden ve kemāl insāniyyetinden ķardeşlerine özini bildürgenniñ 

ardeşlerini irte birl

 birlen her kün iki mertebe żiyāfetke çaķırdı ķardeşleri eytdiler sin bizni irte ve kiç 

çaķırasun 

ñ ĥaķıñda ķılġan taķśįrātımız sebebli ġāyet oyalamız didiler ĥażret-i yūsuf 

eytdi mıśır ħalķı evvelde 

al  

439.19 günāhlarnı da ve uluġ günāhlarnı da yarlıķar hem sizni tevbe ķılduķıñız üçü lı birlen 

Ǿafv iter yūsuf Ǿaleyhi’

śoñında ķ en 

439.21 ve kiç

żiyāfetke 

439.22 ve biz sini
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439.23 miñe ķaraylar idi de eyteler idi yigirmi dirhemge śatılġan ķul nindi uluġ mertebege 

irişdi dip 

439.24 sizniñ bir peyġamber balaları bolup minim ķardeşim idügiñizni bilgeç mıśır ħalķı 

ħużūrında minim şerāfetim 

439.25 artdı ve minim ibrāhim peyġamberniñ balalarınıñ balasınıñ balası idügimni bildiler ve 

ķul tügil peyġamberzāde 

439.26 idükimni añladılar diyü ( ) minim bu kölmegimni alup kitiñiz 

(üstündegi kölmegi 

439.27 murād yā ki ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selāmden mįrāś ķalġan kölmek murād) 

( ) bes kölmekni atamnıñ 

439.28 yüzine taşlañız yehūźā ķanġa bu yalġan ĥasret kölmegine min alup ķaytķan idim şādlıķ 

in alup ķaytamun didi (439.29 kölmegini hem m ) atam közli bolup kilür yaǾnį 

közli 

0.1 bolup evr

 

I / 440 

 

44 ilür ve ( ) miñe bütün cemāǾatleriñiz birlen kiliñiz yaǾnį 

ħatunlarıñız 

440.2 ve balarıñız ve ķullarıñız birlen ( ) daħı yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ 

ķardeşleriniñ ķāfilesi mıśırdan 

ılġan zamānda (440.3 ayr ) yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķardeşleriniñ atası yaǾķūb 

aleyhi’s-selām eytdi öziniñ 

ū cemāǾatlerine yaǾn

Ǿ

440.4 yanında bolġan eb į oġullarına ( ) düristlikde min 

yūsufnıñ 

440.5 isini tapamun (sizemün) ( ) eger siz ñ kimligine nisbet mini Ǿaķlımnı

birmeseñiz minim sözimni 

440.6 taśdįķ ķılursız ( ) yaǾķub Ǿaleyhi’s-selām yanında ĥāżir bolġan ebū cemāǾatleri 

eytdiler ( ) allah 

rlen yemįn itemiz (440.7 bi ) düristlikde sin iski azġunlıġıñdasun yaǾnį 

yūsufke 
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440.8 muĥabbetinden iskiden bir āñdasun dip (li ķalġan ĥaŧ ) bes yūsuf 

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ dünyāda 

440.9 selāmetligi birlen süyünç birüvçi (yehūźā) kilgen (ķaytķan) zamānda yaǾnį ħażret-i 

440.10 ķaytdı (

yehūźā ķafįleden aldan 

) yehūźā kölmekni ħażret-i yaǾķūbnıñ yüzine ŧaşladı 

( ) ħażret-i 

440.11 yaǾķūb körüvçi (közli) bolup evrildi ( ) ĥażret-i yaǾķūb kölmek birlen yehūźā 

ķayķaç üy 

440.12 cemāǾatne eytdi ( ) min sizge eytmedim mi ( ) düristlikde min 

allah ĥużurından 

440.13 bilemün ( ) siz bilmegen nerseni (yusufnıñ tirükligini) dip ( ) yaǾķūb 

Ǿaleyhi’s-selāmnıñ balaları 

440.14 mıśırdan ķaytup yitkeç eytdiler ( ) ey atamız ( ) yūsuf ĥaķında 

440.15 ĥaķında bizniñ üçün allahdan yarlıķamaķ iste (

bolġan günāhlarımız 

) düristlikde biz ħaŧā 

440.16 bolduķ

ķıluvçılardan 

 ( ) yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām eytdi ( ) sizniñ üçün tizden 

440.17 istermün 

yarlıķamaķ 

( ) rabbimden ( ) düristlikde ol rabbim ( ) ol rabbim 

aķ istevçilerge merĥamet ķılġuçıdur ĥażret-i yaǾķūb balaları üçün 

440.19 yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ Ǿafv ķılġanlıġı maǾlūm bolġanġa ķadar kiçüktürdi digenler 

nı 

nıñ Ǿafv ķıluvınıñ şarŧı žulm ķılınmış ādemniñ Ǿafv ķıluvıdur bu haķda şol revişçe 

śoñında ĥażret-i yaǾķūb ķıblege ķarşı ayaķ üzere baśup duǾā ķıldı 

ūbnıñ artında āmįn dip turdı yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmġa žulm ķılġan balaları 

pençilik 

günāhlarnı yarlıķaġuçıdur 

440.18 hem yarlıķam

yarlıķamaķ 

istevni 

çünki žulm ķıluvçı

440.20 allah

rivāyet ķılındı 

440.21 mıśırġa barġannıñ 

yūsuf Ǿaleyhi’s-selām 

440.22 ĥażret-i yaǾķ

kemāl tö
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440.23 ve ķorķuv ile yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ artında ŧurdılar şundan śoñ ħażret-i cebrāǿįl indi 

ve eytdi balalarıñ 

440.24 ĥaķındaġı duǾāñnı allahü teǾālā ķabūl itti siniñ śoñıñda balalarıña peyġamberlik Ǿahdi 

ķıldı diyü bu rivāyetke 

440.25 ķaraġanda evlād-ı yaǾķūb peyġamberlik mertebesi ile müşerref olmışlar 

( ) bes yaǾķūb 

440.26 Ǿaleyhi’s-selām ehl-i beyti birlen yūsuf Ǿaleyhi’s-selām üzerine kirgenleri zamānda 

ādem bolup kirdiler irleri ve ħatunları ammā mūsā Ǿaleyhi’s-selām birlen 

Ǿisi kiçik balalarnı ve ķartlarnı śanamayınça altı yüz miñ biş yüz yitmiş 

440.29 digenler yūsuf Ǿaleyhi’s-selām köp kişi birlen atalarnı ķarşı aldı

yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām mıśırga kirgende 

440.27 yitmiş iki 

mıśırdan çıķġanda yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām 

440.28 nıñ balaları cem

üçden artuķ idi 

 ( ) yūsuf 

ām ata v

n hem anası birlen bir toġma ķız ķardeşni ata birlen 

eşini ata menziline indürilgen kibi ana birlen bir toġma ķız ķardeşini de ana 

f Ǿaleyhi’s-selāmnıñ anası rāĥįl ölgeç rāĥįlniñ toġması leyānı 

ikāĥlandı digenler rāĥįl 

bünyāmįn nefāsetde öldi digenler muñar ķaraġanda bünyāmįn yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmdan 

içkine bola baǾżılar ata 

Ǿaleyhi’s-sel e anası 

 

I / 441 

 

441.1 özine ķoşdı yaǾnį atası yaǾķūb birle

bir toġma 

441.2 ķız ķard

menziline indürülse yaǾķūb 

441.3 Ǿaleyhi’s-selām yūsu

n

441.4 

k

441.5 ve anasından öz atası birlen öz anası murād digenler bu sözge ķaraġanda anası ölmegen 

bola (  

441.6 ) daħı yūsuf Ǿaleyhi’s-selām atalarına ve ķardeşlerine eyti mıśırġa kiriñiz 

( ) eger allahü teǾālā tilerse 

441.7 ( ) açlıķdan ve yaramaz işlerden emįn bolġanıñız ĥālde ( ) daħı 

yūsuf Ǿaleyhi’s-selām 

441.8 ata ve anasını kürsį üzerine köterdi (oturtdı) ( ) daħı ata ve anaları ve 

cemįǾi  ķardeşleri
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441.9 Ǿaleyhi’s-selāmge secdege tüşdiler çünki alar da taĥiyye ve tekerrüme secde yūsuf 

(bügilüv) birlen bolġanġa yā ki şükrāne 

441.10 üçün allahü teǾālāge secdege yıġladılar maǾnāsında ( ) daħı yūsuf Ǿaleyhi’s-selām 

eytdi ( ) ey atam (  

441.11 ) bu mertebeler mundan ilk ( ımda) körgen tüşimniñ 

taǾbįridür (

śabį vaķt

) 

441.12 taĥķįķ rabbim bu tüşimni rast ķıldı ( ) ve taĥķįķ rabbim mine köp izgülik 

ķıldı ( ) şol vaķda 

441.13 zgülik ķıldı köp i  ( ) mini ĥabsħāneden çıġardı ( ) ve sizni 

miñe bādiye 

yapandan kitürdi ya441.14 Ǿķūb Ǿaleyhi’s-selāmlar ĥayvān aśırap turuvçı bādiye ehlinden 

bolġanlar ( ) 

441.15 şeyŧān bozġannıñ śoñından ( ) minim birlen ķardeşlerim arasını ( ) 

düristlikde rabbim (  

441.16 ) tilegen ne įrin körkem ķıluvçıdur ( )rsesiniñ tedb  düristlikde ol allahü 

teǾālā ( ) ol 

iyesidür yūsuf 

441.17 allahü teǾālā tilegen nersesiniñ tedbįrin ve maślaĥatını bilgüçidür ve her işde ĥikmet 

Ǿaleyhi’s-selām 

birlen ħuzāne mişler

başķa nerseler ħuzānesine 

 kāġı ar ħuzānesine kirdiler yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām ķaġıdlar ħuzānesine 

ytdi ey o

441.20 köp kāġıdlar bola turup sigiz merĥale ķadar yirge miñe nik ħaŧ yazmadıñ didi yūsuf 

s-selām eytdi ĥ t-i 

441.18 atası yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām (ambār)larında yürüdiler altunlaru kü ü 

441.19 kirdiler hem dl

kirgeç e ġlım bu ķadar 

Ǿaleyhi’ ażre

441.21 cebrāǿįl miñe yazmasķa emr ķıldı ĥażret-i yaǾķūb cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selāmdan yazmasķa 

emr ķıluvınıñ sebebni 

441.22 śoradı ĥażret-i cebrāׂįl eytdi miñe allahü teǾālā şol ŧarįķ emr ķıldı allahü teǾālānıñ bu 

ŧarįķ emr ķıluvınıñ 

441.23 sebebi şol sin balalarıñ yūsufnı śaĥrāġa alup çıķmaķ bolġanda yūsufnı böri aşavdan 

ķorķamun didiñ 
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441.24 allahü teǾālā kāşki minden ķorķġan bolsaçı didi ( ) ey rabbim taĥķįķ 

miñe birdiñ (yūsuf 

441.25 Ǿaleyhi’s-selām sözi) ( ) mıśır mülkinden ( ) daħı miñe 

kitāblarnıñ maǾnālarından 

441.26 yā ki tüşlerini taǾbįrden üyretdiñ (bildürden) ( ) ey köklerni ve 

yirlerni yaraŧķuçı 

441.27 allah ( ) sin minim yardemçimsün ( ) dünyāda hem āħiretde 

( ) mini müselmān 

441.28 bolġan ĥālimde öltür ( ) daħı mert ) cümlesine 

yā ki śāliĥ bolġan 

ebede śāliĥler (izgüler

ıśırda yūsuf Ǿaleyhi’s-sel

ıl tirüklik itdi 

 

1 mundan āmge vaśiyet eytdi min ölgeç şāmda arż-ı muķaddesege 

elām)nıñ ķabri yanına defn ķıl şundan śoñ yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām mıśırda 

a vefāt bolġan idi ĥażret-i yūsuf atasını tabutke śalup şāmda 

rż-ı 

muķaddesege alup barup Ǿays birlen ikisini bir ķabrge defn ķıldı ikisiniñ de yaşları yüz 

ırķ yidide 

f Ǿaleyhi’s-selām 

 ölümni 

erįfini ķabż itdi 

bolġan bir 

441.29 atalarım cümlesine tutaşdur yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām m ām birlen 

birge yigirmi dört y

I / 442 

 

442. śoñ yūsuf Ǿaleyhi’s-sel

itüp atam isĥāķ 

442.2 (Ǿaleyhi’s-s

vefāt boldı hem şoluķ 

442.3 künde igiz toġması Ǿayśd

a

442.4 

ķ

442.5 idi yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmnıñ yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmdan ayrulup turuv müddeti on sigiz 

yıl digenler yūsu

442.6 yaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmdan śoñ yigirmi üç yıl ĥayātda ķalup śoñra nefsi meñgülik 

yurŧını arzu ķıluvından

442.7 temennį ķıldı allahü teǾālā atasından yigirmi üç yıl śoñında ŧıyup ve žāhir bolġanı ĥālde 

rūh-ı ş

442.8 defn ĥaķında mıśır ħalķı arasında uluġ nizāǾ çıķdı ĥattā śoġışurġa yaķınlaşdılar śoñra 

mermerden 

442.9 śanduķġa śalup nįl deryāsına defn ķıluvġa ķarar birdiler mıśırrnıñ her iki canına bereket 

vāśıl bolsun üçün 
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442.10 śoñra ĥażret-i mūsā yusuf Ǿaleyhi’s-selāmnı ataları yanına itüp defn ķıldı yüz yigirmi yıl 

dünyāda Ǿömr sürdi 

442.11 yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ rāǾįl yā ki zelįħa ismli ħatunından ŧuvġan efrāǿׂįm ve mįşā 

isminde balaları bolup efrāǿׂįmden  

l 

 

 ve ħāzenden intiħāb 

442.12 nūn, nūndan yūşaǿ dünyāġa kildi yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmdan śoñ firǾavunler Ǿameliķadan 

mıśırnı alup benį isrāǿׂį

442.13 hemįşe firǾavunlarnıñ esāretinde ķaldılar bu ĥaķda köp ve türliçe rivāyetler bar biz 

beyđāvį ve medārik

442.14 itüp hāśıllarını yazduķ ( ) bu yūsufnıñ ħaberi ġayb ħaberlerdendür 

( ) 

442.15 bu ġayb ħaberni ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siñe vaĥy ķılamız ( ) ve 

sin yūsufnıñ ķardeşleri ĥużūrında 

442.16 bolmadıñ ( ) yūsuf ĥaķında ķılġan işlerini (ķuyuġa śaluvnı meŝelā) ķaśd 

ķılġan vaķtlarında 

442.17 ( ) ĥālbūkim leri yūsufnı atalarından aldap alur üçün 

y

 yūsufnıñ ķardeş

ūsufķa hem 

442.18 atasına mekr ķılurlar yaǾnį bu ħaber siñe ġayb sin bu ħaberni vaĥy birlen gine bildiñ ve 

a ķaśd ķılġan vaķtlarında hem atalarından yūsufnı aldap alur 

tlarında birge tügil idiñ hem bu ķıśśanı üyrenürlik bu ķıśśanı işitken ādemge 

de yoluķġanıñ yoķ 

sin yūsufnıñ ķardeşleri 

442.19 birle yūsufnı ķuyuġa śalurġ

üçün mekr 

442.20 ķılġan vaķ

442.21 ( ) daħı ādemlerniñ köpregi tügildür ( ) gerçi ey muĥammed 

itürüvlerine ĥarįś bolsañ da (

Ǿaleyhi’s-selām sin 

442.22 alarnıñ įmān k ) įmān kitürüvçiler tügildür 

( ) 

442.23 daħı ķurān üyretüv üzerine ādemlerden śoramaysun ( ) ħidmet ĥaķķı 

( ) ķurān 

er allahdan bolġan vaǾaždür ( ) bütün Ǿālemge (442.24 tügildür meg ) 

allahnıñ birligine delālet 
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442.25 ķılġan āyetden köp mi āyet (Ǿalāmetler) ( ) köklerde daħı yirlerde 

( ) 

442.26 ol āyetler üzerine kāfirler üterler hem ol āyetlerni körürler ( ) ĥālbūkim 

ol kāfirler 

442.27 ol āyetlerden yüz döndürgüçilerdür ( ) ve kāfirlerniñ köpisi allahġa 

442.28 (ve Ǿālemni yaraŧķuçı ve rızķ birgüçi boluvına) įmān kitürmesler (

allahnıñ birligine 

) meger 

2.29 birligine ve Ǿālemni yaraŧķuçı ve rızķ birüvçi boluvına įmān kitürseler de 

allahnıñ 

44

( ) 

 

I / 443 

ol kāfirler Ǿibādetde allahü teǾālāge maǾbūd boluvġa istiĥķāķı bolmaġan 

 

443.1 ĥālbūkim 

nerselerni şerįk ķılurlar 

443.2 ( ) kāfirler emįn boldılar mı özlerine kilüvden ( ) allahnıñ 

3.3 ürtküçi 

Ǿaźābından 

44 nerseniñ ( ) yā ki özlerine ķıyāmetniñ kinet kilüvinden 

( ) 

43.4 ĥālbūkim ol kāfirler ķıyāmetniñ kilüvini bilmesler hem ķıyāmet üçün ĥāżirlenmegen 4

bolurlar ( ) 

443.5 ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām kāfirlerge eyt bu allahnıñ birligine ündev minim 

 yolumdur ( ) allahġa (birligine) 

443.6 ündermün ( ) min żāhir bolġan delįl hem beyān üzerinde bolġanım ĥālde 

( ) daħı miñe iyergen 

7 ādemler (müׂminler) żāhir delįl hem beyān üzerinde bolġanları ĥālde (443. ) daħı 

āklav birlen p klaymun (

allahü teǾālānı kāmil 

443.8 p ā ) daħı min Ǿibādetde allahġa hiç nerseni 

şerįk ķıluvçılardan tügilmün 
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443.9 ( ) ve ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām biz sinden burun yibermedük 

( ) meger siniñ kibi irler yiberdük 

i digen sözle

 

443.10 bu āyet kāfirlerniñ eger allahü teǾālā peyġamberler yiberüvni tilese idi ferişteler yiberür 

id rini redd bola 

443.11 hem bu āyetde hatunlarnıñ peyġamber bolmavına işāret bar ( ) siñe

ız (

 vaĥy 

ķılduķımız kibi ol 

443.12 peyġamberlerge de vaĥy ķılurm ) ķarye ve şehr ehllerinden bolġan 

irlerini peyġamber itüp 

443.13 yiberdük çünki şehr ve ķarye ħalķı bādiye ħalķına ķaraġanda Ǿālimrek ve terbiyelirek 

bola ( ) 

443.14 kāfirler (mekke ħalķı) yirde seyr ķılmadılar mı ( ) bes eger yirde seyr ķılsalar 

Ǿitibār ķılup 

443.15 ķararlar idi ( ) niçük boldı ( ) me nden burun 

bolġan peyġamberl

kke kāfirleri

erni 

443.16 yalġanġa tutķan ādemlerniñ ĥālleri bes şulay iǾtibār ķılup ķarasalar sini yalġanġa 

tutmaslar 

443.17 idi ( ) elbette aħiret yurŧı ( ) izgürekdür ( ) küfrden ve 

günāhlardan 

443.18 śaķlanġan ādemler üçün ( ) kāfirler Ǿaķllarını yürütüp aħiret yurŧınıñ dünyā 

443.19 izgürek idükni bilmesler mi (

yurŧından 

) mekke kāfirleri mühlet birilüv birlen 

run bolġan kāfirlerge de allahnıñ yardeminden peyġamber ümįd kiserge 

443.21 ķadar mühlet birildi (

aldanmasunlar 

443.20 çünki alardan bu

irişkenlerine 

) daħı peyġamberler žann ķıldılar ( ) düristlikde ol 

peyġamberler ( ) 

 özlerine özleri yalġanlanmış boldılar yaǾnį allahdan yardem bolaçaķ digen 

duķ dip peyġamberlerniñ žann ķılġanlarına ķadar kāfirlerge mühlet birildi (başķa 

türli mütālaǾaları da 

443.22 taĥķįķ

sözimizde yalġançı 

443.23 bol
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ķ) meŝelā ümmetlerniñ pey443.24 bar likin munısını iħtiyār ķıldu ġamberler allahdan yardem 

bolaçaķ digen sözlerinde 

443.25 yalġanladılar diyü żann ķılġanlarına ķadar kāfirlerge mühlet birildi maǾnāsında bolurġa 

mümkin (  

443.26 ) bes şol vaķtde yardemimiz peyġamberlerge kildi ( ) bes bizniñ 

tilegen ādemlerimiz (peyġamberler 

443.27 hem müׂminler) Ǿaźābımızdan ķutķarılmış bolurlar ( ) ve bizniñ Ǿaźābımız 

ķaytarılmış bolmas (  

443.28 ) küfrde devām itüvçi ķavmden ( ) taĥķįķ peyġamberlerniñ ve 

yūsuf Ǿaleyhi’s-selām birlen ķardeşleriniñ ķıśśasında boldı 

ümmetleriniñ ķıśśalarında 

443.29 boldı yā ki 

( ) śāf Ǿaķl iyelerine 

 

I / 444 

 

444.1 Ǿibret ( ) ķurān iftirā  söz bolmadı 

(

ķılınġan

) ve likin  

öziniñ ald dı (444.2 ındaġı kütb-i semāviyeni taśdįķ bol ) daħı her bir kirekli 

nerseni 

444.3 açuķ beyān boldı ( ) daħı azġunlıķdan köndürüvçi hem ı 

(

 raĥmet bold

) 

444.4 ķurānġa įmān kitürüvçi ķavm üçün yūsuf sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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444.5 on üçünçi sūre raǾd-sūresi mekkede ingen cemǾisi ķırķ üç āyet  

444.6 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-rahįm 

444.7 ( ) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi gine biledür yā ki “ ” 

maǾnāsında yaǾnį min 

444.8 allahmun bilemün ve köremün ( ) bu sūreniñ āyetleri kāmil bolġan 

sūreniñ yā ki 

444.9 ķurānnıñ āyetleridür ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siñe indürülgen 

nerse (ķurān) ( ) 

444.10 rabbiñden ( ) siñe rabbiñden indürülgen nerse ĥaķdur ( ) ve likin 

ādemlerniñ 

444.11 köbisi ( ) tiyüşince fikr ķılmavları üçün āyetlerge įmān kitürmesler ( ) 

444.12 allah şunday źātdur ( ) köklerni köterdi ( ) tirekden başķa 

( ) 

444.13 körürsiz köklerniñ tireksiz idükni baǾzılar körürsiz ol tireklerni dip Ǿamdke śaffet 

itkenler yaǾnį 

444.14 köklerni körülmiş bolmaġan tirekler birlen yaratdı maǾnāsında elbette kökler cism 

boluvda başķa cismlerge 

444.15 müşārik bola turup tireksiz köterilüv birlen mümtāz bolsalar köklerni bu śıfatke bir cism 

de cismānį de bolmaġan 

444.16 hem baǾz mümkünātını irādesi birlen maħaśśaś bolġan müreccih bolurġa kirek ikenlikke 

delālet ķıladur (  

444.17 ) munıñ śoñında allahü teǾālā Ǿarş üzerine śaķlav hem teđbįr birlen ġālib 

boldı (  

444.18 ) daħı allahü teǾālā ķuyaşnı ve aynı musaħħar (iħtiyārsız) itdi 

( ) ķuyaş 

444.19 birlen aydan her birisi maǾlūm bolġan müddet üçün yürür yaǾnį maǾlūm bolġan 

müddetde devrleri tamām bolur 

444.20 ħalķ ķuyaş birlen aynıñ yürüvini ĥareketini iǾtiķād ķılġanlıķı üçün ħalķnıñ iǾtikādına 

muvāfıķ itüp 
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444.21 allahü teǾālā beyān itdi munıñ emŝāli ķurānda köp hem köz körüvünde de ķuyaş birlen 

ay yürügen kibi 

444.22 körineler heyǿet-i cedįdeden ħaberi bolġan ādemlerge bu mesǿele açuķ maǾlūmdur 

çünki heyǿet-i cedįdege 

444.23 ķaraġanda ķuyaş ĥareket ķılmaydur belki yir ĥareket ķıladur ( ) allahü teǾālā 

Ǿālemniñ 

444.24 işini bar ķıluv yoķ öltürüv tirgüzüv kibi işlerni tedbir ķılur ( ) allahü teǾālā 

444.25 öziniñ kemāl ķudretine delālet ķıla turġan āyetlerni ayurup ayurup indürür 

(  

444.26 ) rabbıñızġa yoluķuvnı şiksiz bilüviñiz üçün yaǾnį allahü teǾālānıñ 

āyetlerinde fikr ķılup 

444.27 allahü teǾālānıñ ķudretiniñ kāmil idükni bilüp başlap Ǿālemni yaraŧuvġa ķādir bolġan 

allahnıñ kaytadan 

444.28 tirgüzüvge de ķādir boluvını şiksiz bilüviñiz üçün ( ) ve ol allahü teǾālā 

yirni 

444.29 uzun itüp ve kiñ itüp ayaķlar ķararlansun üçün töşedi ( ) daħı ol 

 

I / 445 

 

445.1 yirde allahü teǾalā sābit bolġan ŧaġlar yaratdı ( ) daħı yılġılar yaraŧdı 

( ) 

445.2 daħı yimişlerniñ küllisinden ( ) yirde yaraŧdı ( ) ikişer śınıfnı yaǾnį 

her ķayu 

445.3 yimişniñ ferdinden birisini açay ve birisini tüçi birisini ķara ve birisini aķ birsini uluġ ve 

birisini kiçik 

445.4 itüp yaratdı ( ) allahü teǾālā kiçden kündizni artdurur yaǾnį kiçni 

kündizge 

445.5 (ornına) kiygüzür bes hevā yaķtı bolġannıñ śoñında ķaranġı bolup evrilür ( ) 

düristlikde 



 1048

445.6 bu źikr ķılınġan nerseler de bolġuçıdur ( ) allahnıñ birligine uluġ Ǿalāmetler 

delįller ( ) 

445.7 ol āyetlerde fikr ķıluvçı ādemlerge ( ) daħı yirde bolġuçıdur ( ) 

birisi birisine 

445.8 tutaşķan türli orunlar (yir kisekleri) yaǾnį özleri birisi birisine yaķın bola turup yirniñ 

445.9 baǾzısı ölen ösdürmey baǾzısı ösdüre baǾzısı ķaŧı baǾzısı yomşaķ baǾzısı iginni ösdüre 

445.10 aġaçnı ösdürmey ve baǾzısı kirisinçe aġaçnı ösdüre iginni ösdürmey ( ) 

445.11 daħı yözimlerden bolġan baķçalar bolġuçıdur ( ) daħı iginler bolġuçıdur 

( ) daħı 

445.12 tübi bir bolup ŧarmaķları köp bolġan ħurma agaçları bolġuçıdur ( ) daħı 

tübi 

445.13 bir bolup ve ŧarmaķları köp bolmaġan ħurma aġaçları bolġuçıdur ( ) bu 

yimişlerden 

445.14 her birisi bir śu (yaġmur śuvı) birlen śuġarılur ( ) şulay bola turup 

445.15 ol yimişlerniñ baǾzısını baǾzısı üzerine artuķ ķılurmız ( ) yimişde yaǾnį 

tüslerinde miķdārlarında 

445.16 islerinde ŧaǾāmlarında baǾzısını baǾzısından artuķ ķılurmız ( ) düristlikde bu 

źikr ķılınġan 

445.17 nerseler de bolġuçıdur ( ) allahnıñ birligine uluġ Ǿalāmetler ( ) 

Ǿaķllarını istiǾmāl ķılup 

445.18 fikr ķılġan ādemler üçün ( ) ve ey muĥammed eger sin kāfirlerniñ baǾŝni 

inkār ķıluvlarından 

445.19 Ǿaceblenseñ ( ) bes kāfirlerniñ ol sözleri Ǿacebdür yaǾnį Ǿaceblenüviñ 

ornındadur çünki 

445.20 bu źikr ķılınġan nerselerni yaraŧuvġa ķādir bolġan allahü teǾālā üzerine baǾŝ yiġrek ciñil 

elbette źikr ķılınġan 

445.21 āyetler başlap yaraŧuvġa delālet ķılġan kibi ölgenden śoñ ķaytadan yaraŧuvınıñ da 

mümkin boluvına delālet 
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445.22 ķıladur ( ) kāfirlerniñ sözleri şol her ķayçan biz tofraķ bolsaķ 

( ) 

445.23 eyā biz yañadan yaraŧıluvda mı yaǾnį ölüp çürüp bitkenden śoñ yañadan tirilürmiz mi 

elbette tirilmemiz 

445.24 didiler ( ) bu baǾŝni inkār itüvçi kāfirler ( ) şunday kāfirlerdür 

( ) 

445.25 rablerini (rableriniñ baǾŝke kādir boluvını) inkār itdiler ( ) daħı bu baǾŝni inkār 

itüvçi 

445.26 kāfirler ( ) alarnıñ moyınlarında boġavlar bardur yaǾnį alar 

azġunluķ birlen 

445.27 boġavlanġanlardur ķutuluv iĥtimālleri yoķ yā ki ķıyāmet küninde boġavlanup Ǿaźāb 

ķılınurlar maǾnāsında 

445.28 ( ) daħı bu baǾŝni inkār itüvçi kāfirler ( ) tamuġ oŧınıñ iyeleridür 

(  

445.29 ) ol ķāfirler tamuġda meñgü ķaluvçılardur ( ) daħı 

kāfirler izgülikden 

 

I / 446 

 

446.1 burun yavızlıķnı (Ǿāķıbetden burun Ǿaźābnı) aşuķdururlar yaǾnį peyġamberler 

ümmetlerini eger įmān 

446.2 kitürmeseñiz allahü teǾālā sizni dünyāda Ǿāźāb ķılur dip ķorķutķaç ĥāżır kitür Ǿaźābıñnı 

dip ħorlap eytdiler 

446.3 ( ) ve taĥķįķ mekke kāfirlerinden ilk peyġamberlerni yalġanġa 

tutuvda tiñleri bolġan 

446.4 kāfirlerniñ türli Ǿaźābları ötdi bes ni üçün mekke kāfirleri ol Ǿaźāblarnı iǾtibār ķılup 

ķaramaylar 

446.5 hem ol Ǿaźāblarnıñ oħşaşını özlerine de inüvine dürist körmeyler ( ) daħı 

düristlikde 
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446.6 ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siniñ rabbiñ ( ) ādemler üçün yarlıķamaķ 

iyesidür ( ) 

446.7 ādemnin özlerine żulmi üzerine bu āyet tevbeden burun Ǿafvnıñ düristligine delālet 

ķıladur çünki 

446.8 tevbe ķıluvçı ādem żulmi üzerinde ķalmay ammā tevbeden burun Ǿafv dürist tügil digen 

ademler bu āyetde 

446.9 żulmden uluġ günāhlardan śaķlanur birlen bite turġan kiçik günāhlarnı yā ki 

maġfiretden setrni ve mühlet 

446.10 birüvni irāde ķılalar ( ) daħı ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siniñ rabbiñ 

( ) tilegen kişisine 

446.11 yā ki kāfirlerge Ǿaźābı ķaŧı bolġuçıdur ( ) daħı kāfir bolġan ādemler 

eytdi (  

446.12 ) muĥammed (śallallahü teǾālā ve sellem) üzerine indürülseçi ( ) 

rabbisinden ĥaķķ peyġamber 

446.13 idügine delālet ķıla turġan Ǿalāmet (muǾcize) niteki mūsā Ǿaleyhi’s-selāmġa ŧayaķ Ǿįsā 

Ǿaleyhi’s-selāmġa meyyitlerni 

446.14 tirgüzüv śāliĥ Ǿaleyhi’s-selāmġa nāķa indürildi diyü ( ) ey muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām sin başķa peyġamberler kibi 

446.15 įmān kitürmegen ādemlerni ķorķıtuvçı ġınasun ( ) ve her bir ķavm üçün şol 

ķavmde ġālib bolġan 

446.16 nersenin cinsinden bolġan muǾcizelerge maħśūś bolġan ĥaķlıķġa köndürüvçi peyġamber 

bar meŝelā ĥażret-i 

446.17 mūsā ķavminde siħr ġālib boldı şunıñ üçün allahü teǾālā ĥażret-i mūsāġa siħrge müşābe 

bolġan 

446.18 muǾcize birdi ĥazret-i Ǿįsā ķavminde ŧabābet ġalib bolġan idi şunıñ üçün allahü teǾālā 

ĥażret-i Ǿįsāġa 

446.19 ŧıb cinsinden bolġan muǾcize birdi közsizlerni közli itmek ve ala tenlilerni 

selāmetlendürmek kibi 

446.20 resūl allah ķavminde şiǾir feśāĥat ve belāġat ġālib boldı şunıñ üçün allahü teǾālā resūl 

allahġa şiǾir cinsinden kibi 

446.21 bolġan feśāĥat ve belāġatde cemįǾi şuǾarānıñ feśāĥat ve belāġatine üstün bolġan 

muǾcize (kurān) nı birdi ( ) 
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446.22 allahü teǾālā bilür ( ) her bir ħatun cinsi ķursaġında yüklegen nerseni yaǾnį 

balanıñ ĥālini 

446.23 ir mi ķız mı kāmil mi żaǾįf mi körkem mi ķabāĥat mi uzun mı ķısķa mı ( ) 

daħı ħatunlarnıñ 

446.24 bala ķapçıķları kimitken nerseni ( ) daħı ħatunlarnıñ bala ķapçıķları 

artdurġan nerseni 

446.25 yaǾnį ĥaml müddetiniñ azını ve köpini daħı balanıñ śanını * ĥaml müddetiniñ köpini 

imām-ı aǾžam ķaşında iki 

446.26 yıl imām-ı şāfiǾį ķaşında dört yıl imām mālik ķaşında biş yıl imām đaĥĥāk iki yıl 

tamāmında dünyāġa 

446.27 kildi hiram bin ĥabbān dört yıl tamāmında dünyāġa kildi digenler balanıñ Ǿaddı bir yā ki 

iki yā ki 

446.28 üç yā ki dört baǾzıları maǾlūm ĥaddi yoķ digenler imām-ı Ǿāžam nihāyeti dört digen dört 

446.29 bala ŧapķan ħatunlar bar (bizim Ǿaśrda ķızan da boldı) imām şāfiǾį eyte yemende bir ķart 

ādem miñe 

 

I / 447 

 

447.1 ħaber birdidi ħatunınıñ niçe mertebe bir ķursaķda biş bala toġdurġanlıķdan (beyđāvi 

hem medārik) 

447.2 ( ) ve her bir nerse ( ) allah ĥużūrında ( ) muķadder (çik) birlendür 

şol miķdārdan 

447.3 arŧmas da kimmes de ( ) ol allahü teǾālā ġaybni hem ĥāzirni 

bilgüçidür (  

447.4 ) ol allahü teǾālānıñ şāǿnı uluġdur hem ķudreti birlen her nerseden üstündür 

( ) sizlerden 

447.5 berāberdür allahü teǾālāge ( ) sözni yaşirgen kişi de ( ) daħı 

sözni 

447.6 ķıçķurup eytken kişi de ( ) daħı kiçniñ ķaranġulıġı birlen ürtülgen kişi 

de 
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447.7 ( ) daħı kündizniñ yalında žāhir bolġan ĥālde barġan kişi de ( ) 

sözini 

447.8 yaşirgen yā ki āşikāre ķılġan daħı kiçniñ ķaranġulıġı birlen ürtülgen daħı kündizniñ 

yolında 

447.9 žāhir bolup yürügen ādem üçün śaķlavda birisi śoñında birisi nöbetde bolġan ferişteler 

bolġuçıdur (  

447.10 ) ol ādemniñ aldından hem artından ( ) ferişteler ol 

ādemni allahnıñ 

447.11 Ǿaźābından śaķlarlar yaǾnį ādem günāh kılġaç allahdan mühlet ve yarlıķamaķ isterler 

( ) düristlikde 

447.12 allahü teǾālā ( ) bir ķavmde bolġan nerseni (yaħşı ĥāllerni) özgertmes 

(bozmas) (  

447.13 ) ol ķavm özlerinde bolġan yaħşı ĥāllerini yamān ħāller birlen 

almaşduruv sebebli 

447.14 özgertkenlerine (bozġanlarına) ķadar yaǾnį ħalķda bolġan körkem ĥālniñ kitüviniñ 

sebebi ħalķnıñ 

447.15 özidür ve bu körkem ĥālni śaķlay bilmevleridür hem maǾnāda bu āyetke muvāfıķ resūl 

allahnıñ ĥadįŝinde kildi 

447.16 resūl allah eytdi “ ” öziñiz niçük bolsañız sizniñ üstiñizde şulay 

ĥükm yürütülür 

447.17 ve idāre ķılınur maǾnāsında bu āyet birlen ĥadįŝden bilindi müselmānlarda bolġan 

ķuvvetlerniñ kitüviniñ 

447.18 sebebi nefs-i müselmānlar özleri iken hem müselmānlar ĥaķında ĥākimlerniñ bu revişçe 

idāre ķıluvlarınıñ 

447.19 sebebi de gine müselmānlar iken bes rūsiyehde yeşegen müselmānlarnıñ evvelde millet-

i ĥākime bolup ĥāżirde 

447.20 millet-i maĥkūmeniñ de bik żaǾįf bolġanı boluvına teǾeccüb iderge yaramay belki bu 

sebebni bitürüvge ŧırışmaķ ġına 

447.21 lāzım bola bu bābda bik uzun söylemek lāzım bolsa da mevżuǾī olmaduġından bu 

mesǾelede tafśįlni erbāb-ı 

447.22 baśįretke tapşırduķ ( ) ve her ķayçan allahü teǾālā tilese ( ) bir 

ķavmge ( ) yavızlıķnı 
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447.23 (Ǿaźābnı)  ( ) bes bu yavızlıķnı hiç kim üçün ķaytaruv bolmas ( ) 

daħı allahü teǾālā 

447.24 yavızlıķnı tilegen ādemler üçün allahdan başķa yoķdur ( ) bu yavızlıķnı 

yiberüvde taśarruf 

447.25 ķıluvçıdan hiç kişi ( ) ol allahü teǾālā şunday allahdur sizge 

yıldırım 

447.26 (yaşin) ni körsetür ( ) ķorķulı bolġan ĥālde yaǾnį yaşin aŧuvdan (śoġuvdan) ( ) 

447.27 daħı ümįd itüvli bolġan ĥālde yaǾnį ħalķ yaġmurnı ümįd iterler ( ) daħı 

allahü teǾālā 

447.28 yaġmurlar yüklev sebebli aġır bolġan buluŧlarnı yaraŧur ( ) daħı raǾd (ferişte 

digenler) 

447.29 tesbįĥ eytür likin ķurānnıñ beyānına ķaraġanda her nerseniñ özine ħāś tesbįĥi bar tesbįĥ 

eytüvden 

 

I / 448 

 

448.1 ferişte boluvı lāzım tügil eger resūl allahnıñ raǾd buluŧda taśarruf ķılġuçı ferişte didiki 

ĥadįŝi 

448.2 ŝābit bolsa yaşin eŝeriniñ mebdeǾį maǾnāsında bolur ( ) öziniñ ĥamdi birlen 

(  

448.3 ) daħı ferişteler tesbįĥ eytür allahdan ķorķuvdan yā ki raǾd tavışından 

ķorķuvdan (  

448.4 ) daħı allahü teǾālā gürildiler (bulutdan çıķġan oŧlar) yiberür 

( ) bes 

448.5 allahü teǾālā ol gürildilerni tilegen ādemlerine irişdürür ve helāk ķılur 

( ) ĥālbūkim 

448.6 ol kāfirler allahü teǾālānıñ kemāl śıfatlar birlen mevśūf boluvı ĥaķında resūl allah birlen 

ķıçķuruşurlar * 

448.7 heyǿet-i cedįde iyeleriniñ beyānına kör buluŧlar ĥāśıl bola turġan baħārlar (pārlar) içinde 

yaşin ĥāśıl 
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448.8 bola turġan maddeler bar şol maddelerniñ cıyıluvından kuvve-i berķıyye ĥāśıl bola şol 

ķuvvet-i berķıyyeniñ az olsun 

448.9 ve köp bolsun yirde ve başķa her nersede boluvın keşf itkenler buluŧlarnıñ bir ķıŧǾasında 

ĥāśıl bolġan 

448.10 ķuvve-i berķıyyeni töben bolġan ikinçi ķıŧǾa buluŧlar yā ki yirler özlerine tartup alurlar 

şol ķuvve-i berķıyye 

448.11 buluŧdan ayrulġanda ŧop ve mıltıķ ŧavışları kibi ŧavış ĥāśıl bolur şuñar raǾd-ı berk 

diyürler 

448.12 ĥatta buluŧlarda bolġan ķuvve-i barķıyyeni ala turġan ( gürūmu atuvı berķ-ı gerdāni) 

isminde bir ķural iħtivāǾ 

448.13 itmişler şol ķuralnı yaşinden śaķlar üçün biyik binālarnıñ töbelerine ķoyarlar raǾd-ı berķ 

nuzūl maŧar 

448.14 seĥāb kibi eŝerlerniñ ferişteler vāsıŧası birlen vucūdke kilüvini meşǾar bolġan nuśūś-ı 

şerǾiyye biri ĥükemānıñ 

448.15 bu kibi eŝerler buluŧlarnıñ ceźbinden yā ki ictimāǿından yā ki ĥareketinden vucūdke kile 

digen sözleri arasında 

448.16 muħālefet yoķ çünki ferişteler bu eŝerlerniñ žuhūrına mübdeǿ bolurlar ammā ĥükmā 

eytken nerseler maĥal-i žuhūr 

448.17 bolurlar niteki kitābetniñ žuhūrına mübdeǿ kātibniñ taśavvurı taħayyül-i irādesi ammā 

žuhūrına maĥal kāġıd ķara 

448.18 ķılmañ silkinüvi ve ķolnıñ silkinüvi bir vaķtde ŧufeyl oġlı Ǿāmir hem rebįǾa oġlı erbed 

(lebįdniñ 

448.19 ķardeşleri) resūl allahnı öltürürge ķaśd ķıldılar ŧufeyl oġlı Ǿāmir resūl allah birlen 

ķıçķuruşurġa kirişdi 

448.20 rebįǾa oġlı erbed artdan ķılıç birlen śoķmaķçı bolup bardı resūl allah munı sizdi eytdi ey 

448.21 rabbim bularġa tilegen nerseñni ķıl didi şundan śoñ allahü teǾālā sāǾķa (yaşin) ile helāk 

itdi 

448.22 ( ) ve ol allahü teǾālā düşmānlarına hįleni yā ki düşmānlarnı Ǿaźāb birlen 

tutuvnı ķaŧı 

448.23 ķıluvçıdur ( ) ol allah üçündür ĥaķġa (tevĥįd kelimesine) ündev 

( ) daħı şunday 

448.24 śanemler ( ) müşrikler ol śanemlerge başķa Ǿibādet ķılurlar 

(  
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448.25 ) ol maǾbūdlar müşrikler üçün istegen nerseleriniñ hiç birisi birlen cevāb 

birmesler yaǾnį hiç 

448.26 birisini ķabūl itmesler ( ) meger ķabūl iterler iki uçnı śuġa töşegen 

ādemni 

448.27 śunıñ ķabūl itüvi kibi ( ) aġzına śu irişsün üçün yaǾnį ķuyu yanına barur da 

duǾā ķılur 

448.28 śu ķuyudan köterilsün de aġzıma irişsün dip ĥālbūkim meñgü śu aġzına irişüvçi tügildür 

448.29 çünki śu cansız munıñ duǾāsını bilmey hem ķabūl iterge de ķudretinden kilmey 

müşriklerniñ de śanemlerden 

 

I / 449 

 

449.1 bir nerse istep duǾā ķıluvları şunıñ kibi yaǾnį bu iki türli duǾānıñ ikisinde de faǿide yoķ 

(  

449.2 ) kāfirlerniñ duǾāsı tügildür ( ) eger azġunlıķda (żāǿiǾ ve 

bāŧıllıķda) dur ( ) 

449.3 daħı allahü teǾālā üçün secde ķılur ( ) köklerde ve yirlerde bolġan 

Ǿaķl iyeleri 

449.4 ( ) iħtiyārlı bolġanları hem küçlengenleri ĥālde yaǾnį ferişteler hem ādem ve 

cinden bolġan 

449.5 müǿminler ķaŧılıķ ve irgenlik ĥālinde iħtiyār birlen secde ķılurlar kāfirler daħı 

münāfıķlar ķaŧılıķ ve żarūret 

449.6 ĥālinde küçlengenleri ĥālde secde ķılurlar ( ) daħı köklerde ve 

yirlerde bolġan 

449.7 Ǿaķl iyeleri kölegeleri irtede ve ķiçede secde ķılurlar ( ) ey 

muĥammed 

449.8 ķavmiñe eyt köklerniñ ve yirlerniñ rabbisi dip ( ) hem alar ŧarafından cevābda 

eyt köklerniñ 

449.9 ve yirlerniñ rabbisi allahü teǾālā dip ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-

selām ķavmiñe ilzām üçün 

449.10 eyt eger köklerniñ ve yirlerniñ rabbisi allahü teǾālā bolsa allahdan başķa maǾbūd bolġan 

velįler tutdıñız mı 
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449.11 yaǾnį ni üçün allahdan başķa maǾbūdlar tutasız ( ) ol maǾbūdlarıñız 

özleri üçün de 

449.12 mülklenmesler ( ) faǿideni daħı żararnı bes sizge niçük fāǿide irişdürüvni ve 

sizden niçük 

i mülkles449.13 żararnı yiberüvn ünler ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

( ) 

ber bolurlar m

ādetni vācib ite turġan 

449.14 śoķır ādem birlen közli ādem berā ı yaǾnį Ǿibādetniñ ĥaķįķatni hem 

Ǿib

449.15 nerseni bilmey turġan müşrik birlen Ǿibādetniñ haķįķatini hem Ǿibādetini vācib ite 

turġan nerseni bile turġan 

449.16 müveĥĥid berāber bolurlar mı elbette yoķ ( ) yā ki ķaranġılıķlar 

(yaǾnį şirk) 

449.17 daħį nūrlar (yaǾnį tevĥįd) berāber bolurlar mı elbette yoķ ( ) yā ki allahġa 

şerįkler ķıldılar mı 

449.18 müşrikler ( ) ol şerįkler allahü teǾālā yara ŧdılar mı ŧķan kibi yara

( ) bes alarġa 

ŧķan ħal

Ǿālā Ǿibādetke 

ılġan 

449.19 allahü teǾālā yara ķ birlen şerįkleri yaraŧķan ħalķlar bilimsiz boldılar mı allahü 

te

449.20 müsteĥaķ bolġan kibi şerįkleri de Ǿibādetke müsteĥaķ boldılar mı yaǾnį elbette munday 

yaraŧuv śıfaŧı tap

449.21 şeriķlerni allahga şerįk itüp tutmadılar belki Ǿāciz bolġan ve hiç nersege maħlūķ ķadarı 

da ķudretleri 

449.22 bolmaġan nerselerini allahġa şerįk itdiler ( ) ey muĥammed eyt sin 

ķavmiñe allahü 

a ħāliķ hiç yoķd449.23 teǾālā her nersesi yaraŧuvçıdur allahdan başķ ur bes allahġa Ǿibādetde 

hem orŧaķ hiç 

449.24 nerse yoķdur ( ) ve ol allahü teǾālā maǾbūdiyyetde birdür ħālķiyyetde 

bir bolduķı kibi hem her 

r küçi yitküçidü449.25 nersege ġālibdü r ( ) ol allahü teǾālā kökden buluŧdan 

śu indürdi 
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449.26 ( ) bes çukırlar yaǾnį çukırdaġı śular aķdı allahü teǾālā bilgen fāǿideli 

bolġan 

449.27 miķdārları birlen ( ) bes ŧaşuv śuvı öziniñ üstünde bülend köpükni 

yükledi 

449.28 ( ) daħı şol nerseden ( ) ol nerse üzerine yandururlar ( ) ol nerse 

oŧda 

449.29 bolġan ħālde yaǾnį cevāhir-i arżiyeden altun kümiş timir baķır kibiler ( ) 

ziynet istev üçün 

 

I / 450 

 

450.1 ( ) yeise metāǾ istev üçün śavtlar ve śoġış ķurallarını hem igin saça turġan 

ķurāllar kibi 

450.2 ( ) śu köpügi kibik köpük ĥāśıl bolur yaǾnį śu ŧaşķan zamānda üstünde köpük 

ĥāśıl bolġan kibi 

450.3 cevāhir-i arżiyeni ĥācet üçün ertkende hem köpük ĥāśıl bolur ( ) oşandaķ yaǾnį 

źikr ķılınġan meŝel 

450.4 kibi ( ) allahü teǾālā ħaķnı hem bāŧılnı beyān ķılur bes ĥaķķ 

faǿideli bolġan śāf 

450.5 śu birlen cevāhir-i arżiyeniñ ertkenden śoñ śāf bolup faǿideli bolup ķalġanı kibi bola 

bāŧıl śu üstündegi 

450.6 köpük ve çöp kibi cevāhir-i arżiyeni ertken śoñında ķalġan köpügi (ķalduġı) kibi bola 

( ) bes 

450.7 śu birlen cevāhir-i arżiyeniñ köpügi ( ) bes żāǿiǾ ve ŧaşlanmış bolġan ĥālde 

kiter (biter) yaǾnį 

450.8 śu hem cevāhir-i arżiyeni alarnı çitke ŧaşlar ( ) ammā ādemlerge faǿide 

birgeni yaǾnį śāf śu birlen 

450.9 śāf cevāhir-i arżiye ( ) bes yirde turur yir ehli bular birlen faǿidelenür 

( ) oşandaķ 
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450.10 yaǾnį źikr ķılınġan nerse kibi ( ) allahü teǾālā meŝellerni beyān ķılur 

( ) 

450.11 rablerini ŧāǾat birlen ķabūl itken ādemlerge (müǿminlerge) beyān ķılur ( ) körkem 

bolġan ķabūl 

450.12 itüv birlen ( ) daħı rablerini ŧāǾat birlen körkem ķabūl itüv birlen 

ķabūl itmegen 

450.13 ādemlerge (kāfirlerge) beyān ķılur yaǾnį allahü teǾālānıñ bu meŝelni müǿminlerden ve 

kāfirlerden her iki ŧāǿifege 

450.14 beyān ķılur ( ) eger ŧāǾat ķıluv birlen rablerini ķabūl itmegen ādemler (kāfirler) 

üçün bolsa idi 

450.15 ( ) yirde bolġan nerseniñ barçası ( ) daħı yirde bolġan nerse 

birlen yine 

450.16 anıñ meŝeli (miķđārı) bolsa ( ) elbette ol māl birlen özlerini fidyeler idiler 

yaǾnį hiç 

450.17 āyāmı ol mālnı birüp özlerini cehennemden bulup alurlar idi ( ) bu ŧāǾat ķıluv 

birlen 

450.18 rablerini ķabūl itmegen ādemler (kāfirler) ( ) ol ādemler üçün ĥesābnıñ 

yavızı 

450.19 bolur ( ) daħı ol ādemlerniñ baraçaķ ornı cehennemdür ( ) ve ni 

yavız ķararlana turġan 

450.20 orundur (bişikdür) ol cehennem ( ) eyā şol kişi bilür ( ) 

düristlikde 

450.21 siñe indürülgen nerse (ķurān) ( ) rabbiñden ( ) ħaķdur dip yaǾnį rabbiñden 

indürülgen 

450.22 nerseni (ķurānnı) ĥaķdur dip bilgen kişi ( ) köñli śoķır bolġan baśįretsiz 

ādem 

450.23 kiyimi elbette tügil ( ) budur başķa tügildür bu vaǾažler birlen vaǾažlenür 

( ) śāf 
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450.24 Ǿaķl iyeleri gine ( ) şunday ādemler ( ) allahnıñ Ǿahdine vefāǿ 

ķılurlar yaǾnį Ǿālim-i 

450.25 dürde “ ” nıñ cevābında “beli” digen vaķtlarındaġı iķrār ķılġan įmān 

fıŧrilerinde 

450.26 yā ki her bir Ǿahdke vefāǿ ķılurlar maǾnāsında ( ) daħı ķılġan Ǿahdlerini 

bozmaslar 

450.27 ( ) daħı şunday ādemler ( ) tutaş ķılurlar ( ) şol nerseni 

( ) 

450.28 allahü teǾālā ol nerseni tutaş ķıluv birlen emr ķıldı yaǾnį ķardeşleri birlen hem barça 

müǿminler birlen 

450.29 dost tururlar ve bütün peyġamberlerge imān kitürürler ĥāśıl ĥuķūķ-ı nāsnıñ hemmesini 

riǾāye ķılurlar 

 

I / 451 

 

451.1 ( ) daħı rablerinden ķorķarlar ( ) daħı ķıyāmet künindegi 

ħesābnıñ 

451.2 yavızından ķorķarlar ĥāśıl ĥesāb ķılınmasdan burun özlerini ĥesāb ķılurlar ( ) 

daħı 

451.3 şunday ādemler ( ) Ǿibādet meşaķķatlerine śabrlıķ ķıldılar yaǾnį nefs arzularına 

ħilāflıķ 

451.4 ķıldılar ve günāhdan śaķlandılar ( ) rableriniñ rıżālıġını istev üçün 

( ) 

451.5 daħı namāz oķudılar ( ) daħı biz özlerine rızķlandurġan (birgen) 

nerselerden 

451.6 śarf ķıldılar ( ) yaşrin ve āşikāre ( ) daħı izgülik birlen 

451.7 yavızlıķnı yiberür boldılar yaǾnį yavız Ǿamel ķılsalar artından tizden izgü Ǿamel ķıldılar 

yā ki 

451.8 nādānlıķ kibi nerseni Ǿilm birlen yiberdiler maǾnāsında ( ) bu źikr ķılınġan 

śıfatlarda bolġan ādemler 
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451.9 ( ) bu ādemler üçün dünyā yurŧı śonıñda bolġan aħiret yurŧı (cennet) bolur 

(  

451.10 ) Ǿadn (iķāmet) ucmaħları bolur ( ) ol ucmaħlarġa kirürler bu śıfatda 

bolġan ādemler 

451.11 ( ) daħı izgü bolġan ademler kirürler ( ) źikr ķılınġan śıfatda bolġan 

ādemlerniñ 

451.12 atalarından ( ) daħı ol śıfatlı ādemlerniñ ħatunlarından ve balalarından 

(  

451.13 ) daħı ucmaħķa kirgenniñ śoñında bu śıfatlı ādemlerge ferişteler kirürler 

( ) 

451.14 ucmaħnıñ her bir işiginden ( ) sizniñ üzeriñizge hemįşe selāmetlik bolsun 

digenleri ĥālde 

451.15 ( ) dünyāda Ǿibādet meşaķķatlerine śabr ķıluvıñız sebebli ( ) 

bes ni ħoş yurŧdur 

451.16 dünyā yurŧı śoñında bolġan aħiret yurŧı ( ) daħı şunday ādemler ( ) 

allahnıñ 

451.17 Ǿahdini bozarlar yaǾnį Ǿālem-i zorda “ ” niñ cevābında “belį” digen 

vaķtlarındaġı iķrār 

451.18 ķılġan įmān fıŧrįlarını yā ki her bir Ǿahdni ( ) Ǿahd ķılġanları śoñından 

( ) 

451.19 daħı kiserler ( ) şol nerselerni ( ) buyurdı allahü teǾālā ol nerseni tutaş 

ķıluv birlen 

451.20 yaǾnį ķardeşleri birlen müǿminler birlen düşmān boluşurlar hem peyġamberlerge įmān 

kitürmesler ĥāśıl ĥuķūķ-ı 

451.21 nāsnı riǾāye ķılmaslar ( ) daħı yirde bozuķlık ķılurlar ( ) bu 

śıfaŧda 

451.22 bolġan ādemler ( ) alarġa laǾnet bolur ( ) daħı bu śıfatlı 

ādemler üçün 
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451.23 yurŧnıñ yavızı yaǾnį cehennem bolur ( ) daħı allahü teǾālā rızķnı töşer 

(kiñ ķılur) 

451.24 ( ) tilegen kişisi üçün ( ) tilegen kişisi üçün ŧar ķılur rızķnı (  

451.25 ) daħı mekke ħalķı dünyā tirükligi birlen şādlanurlar yaǾnį dünyāda 

allahü teǾālānıñ rızķını kiñ 

451.26 ķıluvı birlen ( ) ĥālbūkim dünyānıñ tirükligi tügildür ( ) meger 

vaķt faǿidelene 

451.27 turġan ve tiz bite turġan nersedür ( ) daħı kāfir bolġan ādemler eytür 

(  

451.28 ) aħiret tirükligi yanında muĥammed Ǿaleyhi’s-selām üzerine indürilmiş bolsaçı 

āyet ( ) rabbisinden 

 

I / 452 

 

452.1 ( ) eyt sin ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) tilegen kişisini azdurur 

452.2 ( ) daħı öziniñ dįnine köndürür ( ) haķlıķġa ķaytķan ħaķnı inkārdan 

döngen 

452.3 kişini ( ) şunday ādemlerdür ol ħaķlıķġa ķaytķan kişiler ( ) įmān ķitürdiler 

(  

452.4 ) daħı įmān kitürgen ādemlerniñ köñilleri ķararlanur ( ) allahnıñ źikri 

birlen ( ) 

452.5 agāh olıñız allahnıñ źikri birlen ( ) köñilleri ķararlanur ( ) şunday 

ādemler 

452.6 ( ) įmān kitürdiler daħı izgü Ǿameller ķıldılar ( ) įmān kitürip 

de izgü Ǿamel 

452.7 ķılġan ādemlerge rāħat yā ki izgülikke irişmeķ bardur ( ) daħı ķaytaçaķ 

orunnıñ körkemi 
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452.8 bardur ( ) sinden ilk peyġamber yiberdügimiz kibi ( ) sini şunday 

cemāǾāt içinde 

452.9 peyġamber itüp yiberdük ( ) ol ümmetlerden ilk ötdi ( ) peygāmber 

yiberilgen ümmetler 

452.10 ( ) sini peyġamber itüp yiberdük siniñ mekke ĥalķı üzerine oķuvıñ üçün 

(  

452.11 siñe vaĥy ķılġan nersemizni (ķurānnı) ( ) ħālbūkim ol mekke ĥalķı 

(kāfirleri) 

452.12 raħmet ķıluvçı allahü teǾālānı inkār iterler mekke ĥalķınıñ müşrikleri raħmet ķıluvçı 

allahġa secde ķılıñız 

452.13 diyü buyurulmış bolġanları zamānda raħmet ķıluvçı allah nerse dip eytdiler ( ) 

ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām 

452.14 eyt sin mekke müşriklerine raħmet ķıluvçı allah minim rabbimdür ( ) Ǿibādetle 

müsteħaķ bolġan źāt 

452.15 hiç yoķdur meger minim rabbim ginedür ( ) ol rabbim üzerine işlerimni 

tapşırdım min ( ) 

452.16 daħı ol allahü teǾālā üzerinedür ķaytaçaķ ornım ve sizniñ de ķaytaçaķ ornıñız * bir 

vaķtde kureyş 

452.17 kāfirleri ey muħammed eger sin ħaķķ peyġamber bolsañ ķurān oķuvıñ sebebli bizden 

mekke taġlarunı seyr 

452.18 ķıldur yaǾnį orunlarından ķobarup başķa yirge yiber bizge mekke yiri kiñ bolup ķalsun 

biz 

452.19 baķçalar yaśarmız iginler saçarmız hem yirni yarup çişmeler çıġar hem bizge cilni 

masħar ķıl biz 

452.20 cilge atlanup şāmga śatuv iterge barımız hem kilāb oġlı ķuśaynı hem başķa atalarımıznı 

tirgüz 

452.21 siniñ peyġamber boluvıñ ĥaķında bizge söylesünler şundan śoñ biz siñe įmān kitürürmiz 

didiler şol 

452.22 ĥaķda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) eger düristlikde ķurān 

( ) 

452.23 ol ķurān oķuv sebebli taġlar seyr ķıldurulmış (orunlarından ķozġatılmış ve ķobarılmış) 

bolsa 
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452.24 ( ) yeise ķurān oķuv sebebli yirni yarulmış bolsa yaǾnį çişmeler 

çıġarılmış bolsa 

452.25 yeise ķurān oķuv sebebli yirni seyr birle ķaŧǾ ķılınmış bolsa yaǾnį cilni masħar ķılınup 

cil birlen 

452.26 seyr ķıluv birlen yirni ķaŧǾ ķılınsa ( ) yeise ķurān oķuv sebebli ölüklerni 

söyleştürilmiş 

452.27 bolsa idi şol vaķtda de hem ķureyş kāfirleri įmān kitürmesler idi ( ) belki 

allahü teǾalā 

452.28 üçündür her iş yaǾnį her nersege ķudret * ħaśıl eger allahü teǾālānıñ siz śoragan 

nerselerni ķıluvġa 

452.29 irādesi müteǾallıķ bolsa ķılur idi likin bu nerselerni ķılġanda hem sizniñ köñillerinįzniñ 

 

I / 453 

 

453.1 yomşaruvı ve įmān kitürüviñizniñ iĥtimāli bolmaġanlıķnı bildüginden bu nerselerini 

ķıluvġa irādesi 

453.2 müteǾallıķ bolmadı ( ) įmān kitürgen ādemler bilmedi mi * bu 

ayetda yeǿs-i Ǿilm 

453.3 maǾnāsında çünki ħażret-i Ǿalį ibn-i Ǿabbās śaĥābe tābiǾįnden bir cemāǾat 

“ ” diyü oķudılar Ǿilm 

453.4 žuhūrnıñ tefsįri Ǿilm maǾnāsında yeǿsni istiǾmāl dürist çünki Ǿilm-i yeǿske sebeb çünki 

ümįd kisilgen 

453.5 nerse bolmay meger maǾlūm bola ( ) düristlikde ( ) eger allahü teǾālā 

tilese idi ( ) 

453.6 ādemlerniñ barçasını įmānġa köndürür idi yaǾnį şunı įmān kitürgen ādemler bilmediler 

mi elbette bildiler 

453.7 ( ) daħı kāfir bolġan ādemlerge hemįşe ( ) işlegen 

işleri 

453.8 (kāfirleri) sebebli irişüv bolur alarġa ( ) türli belālar birlen köñillerini ķaķġuçı 

ķorķınçlı nerse 

453.9 ( ) yā ki ķorķınçlı nerse alarnıñ mekkedegi yurŧlarına yaķın iner yā ki 

ey muħammed 
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453.10 sin alarnıñ yurŧlarına yaķın Ǿaskeriñ birlen inersen alar mundan bik ķorķalar niteki resūl 

allah ħudeybiye 

453.11 yılında kāfirlerniñ yurŧlarına yaķın Ǿasker birlen kilgen ( ) allahnıñ 

vaǾdesi (ölüm yā ki 

453.12 ķıyāmet yā ki fetħ-i mekke) kilgenge ķadar ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) vaǾdelerge ĥilāflıķ 

453.13 ķılmas çünki allahü teǾālānıñ yalġan boluvı maħāl ( ) ve taħķįķ 

resūllerni 

453.14 ħorlanmış boldı ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) sinden ilk yaǾnį kāfirlerniñ 

ĥorlavı Ǿaceb tügil 

453.15 sinden ilk bolġan peyġamberlerni de kāfirler ĥorladılar bu söz resūl allahġa tesliye 

(köñil cuvaŧuv) bola (  

453.16 ) bes kāfir bolġan ādemlerge mühlet birdim min ( ) munıñ 

śoñında kāfir bolġan 

453.17 ādemlerni Ǿaźāb birlen tutdım min ( ) bes kāfirlerge minim Ǿaźābım niçük 

boldı ( ) eyā 

453.18 şol źāt (allahü teǾālā) ( ) ol źāt her bir nefs üzerine turġuçı (tikşirüvçi) 

453.19 idi ( ) nefsniñ kesb itken nersesi birlen kirek izgülik bolsun kesb itken 

453.20 nersesi ve ķirek yavızlıķ bolsun bu śıfatda bolmaġan źāt kibi mi elbette tügil 

( ) daħı kāfirler 

453.21 Ǿibādetde allahġa şerįkler ķıldılar ( ) ey muħammed kāfirlerge eyt ( ) ol şerįk 

ķılġan 

453.22 nerseleriñizni ismleñiz (śıfatlañız) munıñ śoñında oylañız ol şerįk ķılġan nerseleriñizniñ 

maǾbūd 

453.23 boluvġa istiħķāķları var mı ( ) yā ki allahġa ĥaber biresiz mi Ǿibādetke 

müsteħaķ bolġan 

453.24 şerįkler birlen ( ) allahü teǾālā yirde bilmegen nerse birlen ħālbūkim 

allahü teǾālā her nerseni 
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453.25 bilgüçi bes sizniñ şerįk birlen ĥaber birüviñiz allahü teǾālā bilmegen nerse birle ĥaber 

bola allahü teǾālā bilmegen 

453.26 nerse yoķ bes allahü teǾālāge Ǿibādetke müsteħaķ bolġan şerįkde yoķ 

( ) yā ki 

453.27 iǾtibārsız ġına ħaķįķni bolmaġan sözden żāhir birlen (yaǾnį bāŧıl žan birlen gine) ol 

maǾbūdlarıñıznı allahnıñ 

453.28 şerįkleri dip ataysız mı ( ) belki kāfir bolġan ādemlerge ziynetli 

ķılındı 

453.29 yaǾnį şeyŧān ŧarafından ziynetli itüp körsetildi ( ) küfrleri yā ki islāmge mekrleri 

( ) 

 

I / 454 

 

454.1 daħı ħaķķ yoldan ŧıyılmış boldılar ol kāfirler ( ) ve kimdür allahü teǾalā ol 

kişini ħaķķ yoldan 

454.2 azdursa ( ) bes ol kişini ħaķķ yolġa hiçbir köndürüvçi yoķdur ( ) ol 

kāfirler 

454.3 üçün Ǿaźāb bardur ( ) dünyā tirükliginde meŝelā śoġışda esįr boluv hem 

maķtūl boluv kibi (  

454.4 ) daħı elbette aħiret Ǿaźābı ( ) meşaķķatlirek ve aġırraķdur dünyā Ǿaźābından 

( ) daħı kāfirler 

454.5 üçün yoķdur ( ) allahnıñ Ǿaźābından yā ki raħmetinden ( ) saķlaġuçı 

(  

454.6 ) küfrden śaķlanuvçı ādemler üçün vaǾde ķılınġan ucmaħnıñ śıfatı 

( ) 

454.7 ol ucmaħnın astından yılġalar (śular) aġar ( ) bu śıfatlı bolġan cennetniñ 

aşamlıķ 

454.8 ŧaǾāmları daħı kölegeleri hemįşedür hiç bitmes dünyā niǾmetleri ve dünyā kölegeleri 

kibi tügillerdür (  
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454.9 ) bu śıfatlı bolġan ucmaħ küfrden śaķlanġan ādemlerniñ ķaytaçaķ ornıdur 

(  

454.10 ) daħı kāfirlerniñ ķaytaçaķ ornı tamuġdur ( ) daħı şunday ādemler 

( ) 

454.11 ol ādemlerge kitāb birdük biz yaǾnį ehl-i kitābdan bolġan müselmānlarġa Ǿabdu’l-lah 

bin selām hem anıñ 

454.12 yoldaşları kibi daħı naśāradan įmān kitürgen ādemler alar cemǾisi siksen ir ķırķısı 

ñecrānda 

454.13 sikizi yemende otuz ikisi ħabeşede ( ) siñe indürülgen nersege 

şādlanur 

454.14 boldılar yaǾnį ķurānġa çünki ehl-i kitābnıñ müǿminleri ķurānnıñ özleriniñ kitāblarına 

muvāfıķ boluvı 

454.15 sebebli ķuvandılar ( ) daħı resūl allah birlen śoġış ķılurġa infāķ ķılġan 

kāfirler ħazebinden 

454.16 bardur ( ) ķurānnıñ baǾzısını (özleriniñ şerįǾatlerine muħālif bolġannı yā ki 

özleriniñ 

454.17 bozġanlarına muĥālif bolġannı) inkār ķılġan ādemler eşref oġlı kaǾb hem anıñ yoldaşları 

kibi hem 

454.18 seyd birlen Ǿākib hem bularnıñ yoldaşları kibi ( ) ey muħammed 

Ǿaleyhi’sselām eyt sin budur başķa 

454.19 tügildür min buyurulmış boldım ( ) allahġa Ǿibādet ķıluvım birlen 

( ) daħı allahġa şirket 

454.20 ķılmavım birlen yaǾnį miñe indürülgen nersede min allahġa Ǿibādet ķıluvım ve allahnı 

birlevim birlen buyuruldım 

454.21 dįnde in kireklisi hem şol munı inkārge hiç yol yoķ siz öziñizniñ şerįǾatiñizge muĥālif 

bolġan nerseni 

454.22 inkār itesiz bu inkārıñız orunsız çünki uśūl-i dįnde bir bolġannıñ śoñında kütb-i 

semāviyeniñ hem şerāǿiǾ 

454.23 aĥkāmınıñ cüzǿiyyātında muĥālefeti bidǾat ve yāñi (Ǿaceyb) nerse tügildür ( ) 

min allahnıñ dįnine ündeyim sizni 
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454.24 ( ) daħı ol allahü teǾālāgedür minim ķaytaçaķ ornım uśūl-i dįn ķadarsı cemįǾ 

peyġamberler arasında müttefik-i 

454.25 Ǿaleyh ammā uśūl-i dįnniñ füruǾları Ǿaśrlarnıñ hem ümmetlerniñ iħtilāfı birlen muĥtelif 

bola bes  furūǾ-ı dįnde muĥālif 

454.26 bolġanlıġı üçün miñe indürülgen nerseni (ķurānnı) inkār ķıluvıñıznıñ maǾnāsı yoķ 

( ) 

454.27 oşandaķ yaǾnį müttefik-i Ǿaliyye bolġan uŝūl-i dįnni müştemil bolġan nerseni 

indürüvimiz kibi (  

454.28 ) Ǿarab tilinde bolġan ħikmetke muvāfıķ ħükm ķıla turġan ķurānnı indürdük 

( ) 

454.29 ve eger siñ kāfirlerniñ ündey turġan nefs arzularına iyerseñ (dįnlerini evvelgiçe 

ķararlanduruv alar 

 

I / 455 

 

455.1 ķıblesine ķarap namāz oķuv kibi) ( ) alarnıñ dįnleriniñ mensūĥ 

boluvını bilüv siñe 

455.2 kilgenniñ śoñında ( ) siniñ üçün allahdan yoķdur ( ) yardemçiden 

( ) daħı 

455.3 allahnıñ Ǿaźābından ŧıyuvçıdan ( ) ve taħķįķ yiberdük biz ( ) sinden 

ilk siniñ kibi 

455.4 ādem bolġan peyġamberlerni ( ) daħı ol peyġamberler üçün yaraŧduķ biz 

( ) ĥatunlarnı 

455.5 ve balalarnı resūl allahnı ĥatunlarınıñ köpligi birlen kāfirler Ǿayb ķılġanlar şunı redd 

ķılup allahü teǾālā bu źikr 

455.6 ķılınġan āyetni indürgen ( ) ve hiç bir peyġamber üçün dürist bolmadı 

( ) ķavmi 

455.7 istegen muǾcizeni kitürüvi ( ) meger allahnıñ iźni birlen gine kitürüvi dürist 

boldı (  
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455.8 ) her bir vaķt üçün bendelerge ħikmet muķtażāsınça farż ķılınġan ħükm bar 

( ) 

455.9 allahü teǾālā ol kitābdan tilegen nersesini yaǾnį cuyuv śevāb bolġannı cuyar (nesĥ ķılur) 

( ) 

455.10 daħı ħikmeti tilegenin kitābda ķaldurur yā ki ol kitābdan tevbe ķılġan ādemniñ 

yavızlıķların cuyar 

455.11 izgüliklerini ķaldurur yā ki śaķçı feriştelerniñ kitābından cezā-ı müteǾallik bolmaġan 

nerseni cuyar cezā-ı 

455.12 müteǾāllik bolġan nerseni ķaldurur ( ) daħı allahü teǾālā ĥużūrında 

bardur kitābnıñ anası (aślı) 

455.13 yaǾnį levhül-maħfūž çünki levħü’l-maħfūžda her nerse bardur ( ) ey 

muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) eger siñe 

455.14 körsetsek ( ) ol kāfirlerge vaǾde ķılġan nerseniñ (Ǿaźābnıñ) baǾzısını 

( ) 

455.15 yā ki körsetmesden ilk sini öltürsek ( ) niçük kine bolsa da Ǿaźābnı 

körsetsek de 

455.16 yā ki körsetmesden burun öltürsek de) budur başķa tügildür siniñ üzeriñe öziñe 

indürilgen nerseni 

455.17 irişdürüv vācib ( ) ve cezāǿ birür üçün ħesāb bizniñ özimizgedür 

( ) mekke 

455.18 ehli körmediler mi ( ) düristlikde biz kāfirlerniñ yirine kilürmiz (ķaśd 

ķılurmız) (  

455.19 ) yirniñ ŧaraflarından (çitlerinden) kimitkenimiz ħālde * ammā ħikmet-i 

cedįde iyeleri bu āyetden 

455.20 yirnin kimüvini ķabūl itüvine istidlāl ķılalar alarġa ķaraġanda maǾnāsı boladur 

düristlikde biz yirni 

455.21 çitlerinden kimitkenimiz ħālde ķaśd ķılurmız ħāsıl yirni çitlerinden kimitürmiz şunıñ 

üçün yirniñ 

455.22 iki ŧarafı baśınķı digenler ( ) ve allahü teǾālā ħükm ķılur ( ) allahü 

teǾālā ħükmni ķaytaruvçı 
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455.23 yoķdur ( ) ve al allahü teǾālānıñ ħesābı tiz boluvçıdur yaǾni az vaķtde köp 

ĥalķnıñ ħesābnı 

455.24 tamām ķılur ( ) taħķįķ mekke kāfirlerinden ilk bolġan ümmetler 

peyġamberlerine mekr 

455.25 ķıldılar ( ) bes mekrniñ cemįǾisi allah üçündür yaǾnį ötkendegi 

ümmetlerniñ mekrleri 

455.26 allahü teǾālānıñ mekri kibi tügildür ( ) hem bir nefsniñ kesb 

ķılġan nersesini 

455.27 allahü teǾālā bilür hem münāsib cezāsını ħażirler ( ) daħı elbette kāfirler 

tiz bilür (  

455.28 dünyā yurŧı śoñında maķtalmış yurŧ kim üçün bolur yaǾnį müǿminlerge mi kāfirlerge mi 

455.29 ( ) daħı kāfir bolġan ādemler eytür yaǾnį yeħūdlerniñ başları resūl 

allahġa eytürler 

 

I / 456 

 

456.1 ( ) ey muħammed (Ǿaleyhi’s-selām) sin dįn üyretür üçün allahü teǾālā 

ŧarafından yiberilmiş ilçi (peyġamber) 

456.2 tügilsün diyü ( ) eyt sin cevābda ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām ( ) allahü 

teǾalā yiter (  

456.3 ) minim birlen sizniñ arañızda şāhid boluv yüzünden ( ) daħı şol kişi yiter  

şāhid boluv yüzinden 

456.4 ( ) ol kişi ħużūrında ķurānnı bilüv bardur yā ki kitābdan tevrāt incįl 

murād ol 

456.5 vaķtda yehūd birlen naśārānıñ müǿminleri murād bola alar elbette tevrāt birlen incįlde 

resūl allahnıñ śıfatnı 

456.6 körüp peyġamber idükni bileler raǾd süresiniñ tercemesi tamām boldı * 
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456.7 on dörtinçi sūre – ibrāhįm (āleyhi’s-selām) süresi mekkede ingen illi iki āyet *  

456.8 bismi’l-lahi’r-raħmani’r-raħįm 

456.9 ( ) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi bilür ( ) bu ķurān şunday 

kitābdur indürdük 

456.10 biz ol kitābnı ( ) siñe ey muħammed Ǿaleyhi’s-selām ( ) 

ādemlerni küfr ve nādānlıķ 

456.11 ķaranġulıķlarından çıġarmaķlıġın üçün ( ) įmān ve Ǿilm nūrına ( ) 

ādemlerniñ rableriniñ 

456.12 iźni (ciñil ķıluvı) birlen ( ) nūrdan murād maķtavlı bolġan ve her işde 

ġālib 

456.13 bolġan allahnıñ yolına (dįnine) ( ) her işde ġālib bolup maķtavlıġı bolġan źāt 

şunday allahdur 

456.14 ( ) ol allahnıñ mülkdedür köklerde bolġan nerseler ( ) daħı 

yirlerde bolġan 

456.15 nerseler ( ) daħı kāfirler üçün ni ökünçdür ( ) ķaŧı Ǿaźābdan 

( ) 

456.16 şunday ķafirler ( ) dünyā tirükligini süyerler (iĥtiyār ķılurlar) 

( ) āħiret 

456.17 üzerine ( ) daħı allahnıñ yolından (dįninden) ŧıyarlar ĥalķnı 

( ) 

456.18 daħı allahnıñ dįnine ķañġurlıķnı isterler ( ) bu śıfatda bolġan kāfirler 

ħaķdan yıraķ 

456.19 bolġan azġunlıķdadur ( ) yibermedük biz ( ) hiç peyġamberden 

( ) meger şol 

456.20 ķavmniñ tili birlen yiberdük yaǾnį ķavm nindi tilde bolsa peyġamberni şol tilde ķılduķ 

( ) peyġamber 

456.21 ol ķavmge açuķ beyān ķılsun üçün hem ķavmi ol peyġamberniñ beyān ķılġan nersesini 

ciñil añlasun 
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456.22 üçün (1)( ) bes allahü teǾālā tilegen ādemini įmāndan azdurur 

( ) ve tilegen 

456.23 ādemini köndürür įmānġa ( ) ve ol allahü teǾālā her işde ġālibdür hem 

tilegen ādemini įmāndan 

456.24 azdurup ve tilegen ādemni įmānġa köndürüvinde ħikmet iyesidür ( ) ve 

taħķįķ mūsā Ǿaleyhi’s-selāmnı 

456.25 biz peyġamber itüp yiberdük ( ) muǾcizelerimiz birlen 

( ) ķavmiñni küfr ve nādānlıķ 

456.26 ķaranġulıķlarından çıġar sin ( ) įmān ve Ǿilm nūrına ( ) daħı 

ķavmiñni allahnıñ 

456.27 künleri (ötken ümmetlerge vāķıǾa bolġan vāķıǾalar) birlen vaǾaž ķıl dip ( ) 

düristlikde ötken 

456.28 2-) her ķavmniñ peyġamberi sol ķavmniñ tili ile söylegüçi bolġandur şuña bināǿen her 

ķavmniñ va Ǿažçisi peyġamberlerniñ ve vāriŝleri 

456.29 bolġan imāmlarıdur vaǾaž hem ĥuŧbelerini ĥalķları tilinde söylevleri vācibdür ş.ħ. 

 

I / 457 

 

457.1 ümmetlerge vāķıǾa bolġan vāķıǾalar birlen vaǾaž ķıluvda bolġuçıdur ( ) köp 

Ǿalāmetler ( ) her 

457.2 bir allahnıñ balalarına śabrlıķ ķıluvçıġa hem allahnıñ niǾmetlerine şükrlik ķıluvçıġa 

( ) ey 

457.3 muħammed Ǿaleyhi’s-selām şol vaķtni źikr ķıl mūsā Ǿaleyhi’s-selām öziniñ ķavmine 

eytdi ( ) 

457.4 allahnıñ öziñizge birgen niǾmetini isiñizge tüşüriñiz ( ) şol vaķtdaġı niǾmetni 

( ) sizni firǾavun 

457.5 ķavminden ķutķardı ( ) firǾavunlar sizge Ǿaźābnıñ yavızını tatutur 

boldılar (   
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457.6 ) daħı ir balalarıġıznı boġazlar boldılar ( ) daħı ķız 

balalarıġıznı tirük ķaldurur 

457.7 boldılar ( ) daħı allahnıñ sizni firǾavunlardan ķutķaruvında yā ki firǾavunlarnı 

sizni Ǿaźāb ķıluvında (  

457.8 ) rabiñizden uluġ enǾām yā ki uluġ ibtilāǿ (imtiħān)  bardur 

( ) daħı mūsā 

457.9 Ǿaleyhi’s-selām ķavmine eytdi şol vaķtni isiñizge tüşiriñiz rabbiñiz sizge bildürdi 

( ) ey  

457.10 isrāǿįl balaları eger siz mini öziñizge enǾām ķılġan nersege (firǾavunlar žulmından 

ķutķaruvġa) įmān 

457.11 ve izgü Ǿamel sebebli şükr ķılsañız elbette sizge niǾmet üstine niǾmet artdururmız 

( ) ve eger 

457.12 küfr sebebli niǾmetimni inkār itseñiz ( ) düristlikde minim Ǿaźābım 

elbette ķaŧıdur Ǿaźāb 

457.13 ķılurmun sizni ( ) daħı ħażret-i mūsā ķavmine eytdi ( ) eger 

siz kāfir 

457.14 bolsañız ( ) daħı yirde bolġan ādem birlen cinniñ barçası kāfir bolsa 

( ) 

457.15 bes düristlikde allahü teǾālā ( ) elbette sizniñ şükriñizden muñsızdur hem 

maķtalmışdur ( ) 

457.16 ey isrāǿil balaları sizge kilmedi mi (irişmedi mi) ( ) öziñizden burun 

bolġan 

457.17 ķavmlerniñ ĥaberi ( ) nūħ Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķavminiñ ĥaberi ( ) daħı 

Ǿād ķavminiñ hem ŝemūd ķavminiñ 

457.18 ĥaberi ( ) daħı şunday ümmetler bu üç ümmetden śoñ boldılar 

( ) ol 
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457.19 üç türli ümmetden śoñ bolġan ümmetlerni köplikleri üçün hiç kim bilmes meger allahü 

teǾālā gine bilür (  

457.20 ) kāfir bolġan ümmetlerniñ peyġamberleri žāhir bolġan delįller birlen 

kildi (  

457.21 ) bes ol kāfir bolġan ümmetler ķullarunı aġızlarına ķaytardılar yaǾnį 

peyġamberlerniñ dįnge ündevlerine 

457.22 açuvları kilüvinden ķullarunı tişlediler ( ) daħı eytdiler ( ) düristlikde biz 

inkār itdük ( ) 

457.23 şol nerseni ( ) ol nerse birlen yiberilmiş boldıġız öz zeǾamıñızda; yaǾnį 

peyġamberligiñizni ve ündegen 

457.24 dįniñizni ( ) daħı düristlikde biz şikdemiz ( ) şol nerseden ( ) 

bizni ol nersege 

457.25 (dįnge) öndersiz ( ) ıżŧırab ) abdırav)ġa tüşürġüçi şikdemiz ( ) ol kāfir 

bolġan 

457.26 ümmetlerniñ peyġamberleri eytdi ( ) eyā allahda şik bar mı 

( ) köklerni ve yirlerni 

457.27 yaraŧķuçı bolġan allahda ( ) ol allahü teǾālā sizni biz peyġamberlerni yiberüp 

įmānġa ünder (  

457.28 ) sizni allahü teǾālānıñ günāhlarıñızdan baǾżısını yarlıķavı üçün yaǾnį öziñiz 

birlen allahü teǾālā arasında 

 

I / 458 

 

458.1 bolġan günahlarıñıznı ammā kişi ħaķlarunı yarlıķamas allahü teǾālā ķurānnıñ her 

ornında kāfirler ħiŧābında tebǾįż 

458.2 üçün bolġan “men” kelimesini kitüre müǿminler ĥiŧābında “men” kelimesini kitürmey 

çünki kāfirler ĥiŧābında maġfiret 

458.3 nefs įmānġa müteferriǾ bola müǿminler ĥiŧābında maġfiret ŧāǾatke ve günāhdan 

śaķlanuvġa müteferriǾ bola (  
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458.4 ) daħı allahü teǾālā sizni maǾlūm bolġan müddetke ķadar (Ǿömriñizniñ 

āĥirine ķadar) kiçüktürür 

458.5 ( ) bu kāfir bolġan ümmetler eytdiler ( ) tügilsiz ( ) meger 

bizniñ kibi ādemsiz 

458.6 sizniñ bizden artuķlıġıñız yoķ bes ni üçün biz peyġamber diyü öziñizni ħāślaysız eger 

allahü teǾālā ādemlerge 

458.7 peyġamber yibermekçi bolsa başķa artuġraķ bolġan cinsden yiberür idi didiler 

(  

458.8 ) siz bizni şunday nerseden ŧıyuvını tileysiz ( ) ol nersege bizniñ 

atalarımız Ǿibādet 

458.9 ķılur boldı yaǾnį siz peyġamberlik daǾvā ķıluvıñız birlen bizni evvelgi maǾbūdlerimizge 

(śanemlerge Ǿibādet) 

458.10 ķıluvdan ŧıyuvnı tileysiz ( ) bes bizge artuķlıġıñızġa hem 

peyġamberlik mertebesine müsteĥaķ 

458.11 boluvıñızġa delālet ķıla turġan źāhir ve açuķ delįl kitüriñiz yaǾnį sizniñ kitürgen 

muǾcizeleriñizge gine 

458.12 uşanmaymız yine de ol mu Ǿcizeler üstine başķa delįller kitüriñiz ( ) ol 

kāfir bolġan ümmetlerge 

458.13 peyġamberleri eytdiler ( ) dürist biz tügilmiz ( ) meger bizniñ kibi 

ādemimiz ( ) 

458.14 likin allahü teǾālā ( ) ķullarından tilegen kişisine enǾām ķılur 

yaǾnį bizniñ 

458.15 peyġamber boluvımız ādemlikde sizden artuķ bolduķımız üçün tügil belki peyġamberlik 

bizge allahnıñ fażlı 

458.16 ve enǾāmı bu āyet delālet ķıladur nübuvvet-i (peyġamberlik) Ǿaŧāǿiyye boluvġa yaǾnį 

kesbį bolmavġa hem allahü teǾālānın 

458.17 maĥlūķātınıñ baǾżısını baǾżısı üzerine tercįĥ ķıluvı öziniñ tilevi birlen boluvına 

( ) daħı 

458.18 biz peyġamberler üçün münāsib bolmadı ( ) sizge kitürüvimiz ( ) 

peyġamberlikimizge siz śoraġan 

458.19 delįlni ( ) meger allahnıñ iźni birlen kitürüvimiz dürist boldı ( ) daħı 

allahü teǾālā 
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458.20 üzerine ( ) bes müǿminler işlerini ŧapşırsunlar yaǾnį sizniñ inkār 

ķıluvıñız ve düşmānlıķıñızġa  

458.21 śabr itüvde işlerimizni allahġa ŧapşıramız ( ) ve ni boldı yaǾni nindi Ǿöźr bar bizge 

(  

458.22 ) allahü teǾālā üzerine işlerimizni ŧabşırmassızlıķda ( ) ĥālbūkim 

taĥķįķ allahü teǾālā 

458.23 bizni ĥaķlıķ yollarımızġa köndürdi ol yol birlen rabbimizni hem her işinde rabbimiz 

ķolında idükni bilürmiz 

458.24 ( ) daħı sizniñ bizni rencitüviñiz üzerine śabrlıķ kılurmız 

( ) daħı 

458.25 allahü teǾālā üzerine ( ) işlerini ŧabşıruvçılar ŧapşırsunlar yaǾnį 

įmānlarından 

458.26 kilgen tügillerinde ŝābit bolsunlar ( ) daħı kāfir bolġan ādemler eytdi 

( ) 

458.27 özleriniñ peyġamberlerine ( ) elbette sizni yirimizden çıġarurmız 

( ) 

458.28 yā ki bizniñ milletimizge (dįnimizge) ķaytursız elbette peyġamberler kāfir bolġan 

ümmetleriniñ milletlerinde bolmaġanlar 

458.29 ( ) bes rableri peyġamberlerge vaĥy ķıldı ( ) elbette 

žālimlerni 

 

I / 459 

 

459.1 helāk ķılurmız ( ) daħı sizni ol kāfirlerniñ yirlerinde tutarmız 

( ) 

459.2 ol kāfirlerni helāk ķılġannıñ śoñından ( ) bu žālimlerni helāk itüv müǿminlerni ve 

peyġamberlerni 

459.3 alarnıñ yirlerinde tutuv ( ) ħükūmet üçün ķıyāmet küniñdegi 

muvaķķıfımdan ķorķġan 
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459.4 kişi üçün ( ) daħı Ǿaźāb birlen vaǾįdimden ķorķġan kişi üçün ( ) 

459.5 daħı peyġamberler düşmānlarına (żararına) allahnıñ özlerine yardem birüvini istediler 

(  

459.6 ) allahü teǾālā peyġamberlerge düşmānlar üzerine yardem birdi bes 

müǿminler saǾādetke irişdiler 

459.7 ve her bir ĥaķnı inkār itüvçi mütekebbir (uluġlanuvçı)ler helāk boldı ve żarar itdi 

( ) 

459.8 ol ħaķnı inkār itüvçi mütekebbirniñ aldından cehennem bardur ( ) ol 

ħaķnı inkār 

459.9 itüvçi mütekebbirni cehennemge ŧaşlanmış bolur da tamuġ ehliniñ tenlerinden aķġan 

śarı śudan śoġarılmış 

459.10 bolur anı ( ) ol śarı śunı içerge küçlenür yā ki bir yuŧım bir yuŧım itüp içer 

tutaşdan 

459.11 içe almas ( ) daħı ol śarı śunı boġazından ötkerüvge yaķın bolmas yaǾnį 

yuta 

459.12 almas ve yutarġa küçi yitmes ( ) daħı ol ħaķnı inkār itüvçi 

mütekebbirge 

459.13 teniniñ her bir ornından yā ki bir cihetinden ölüm sebebi bolġan ķaŧılıķlar kilür 

( ) 

459.14 hālbūkim ol ħaķnı inkār itüvçi kāfir ölük bolmas yaǾnį ölmes ( ) 

daħı 

459.15 ol ħaķnı inkār itüvçi mütekebbirniñ aldından ķaŧı Ǿaźāb bolur ( ) 

śıfatları 

459.16 sizge oķulġan nersede rablerine kāfir bolġan ādemlerniñ śıfatı ( ) alarnıñ śıfatı 

nerse diyilse 

459.17 alarnıñ śıfatı budur rablerine kāfir bolġan ādemlerniñ Ǿamelleri ( ) ķül kibidür 

( ) 

459.18 ol ķülni cil yükledi ve ol ķülni ķaŧı cil tizlik birlen uçurup kitdi ( ) ķuvvetli 
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459.19 cilli künde ( ) kāfirler ķıyamet küninde kesb ķılġan 

nerselerinden (Ǿamellerinden) 

459.20 hiç nersege ķādir bolmaslar ( ) kāfirlerniñ izgülik ķılamız dip ħesāb ķılup 

azġunlıķları 

459.21 ( ) ol azġunlıķları ħaķķ yoldan yıraķ bolġan azġunlıķdur ( ) ey 

muħātib bilmeysün mi 

459.22 ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) köklerni ve yirlerni yaraŧdı 

( ) 

459.23 ħaķlıķ birlen ( ) ey ādemler eger allahü teǾālā tilese sizni yiberür yaǾnį 

bütünley yoķ 

459.24 ķılur ( ) daħı yāñi ħalķnı kitürür sizniñ ornıñızġa ( ) ve bu sizni 

yoķ  

459.25 ķılup ikinçi ĥalķ yaraŧup ornıġızġa kitürüvi tügildür ( ) allahü teǾālā üzerine 

( ) 

459.26 müşekkel tügildür ( ) ķıyāmet küninde ĥalķnıñ küllisi allahü teǾālānıñ 

ħesāb ķıluvı üçün ķabrlerinden 

459.27 çıġarlar (ötken zamānġa delālet ķıla turġan māżį śiġāsı birlen kitürüvi vuķūǾsı 

muħaķķaķ bolġanlıġı 

459.28 üçün) ( ) bes kişige iyerüp ħaķķ yoldan azġan żaǾįfler eytür (  

 

I / 460 

460.1 ) azduruvda iyerilmiş bolġan tekebbürlik ķıluvçı ādemlerge 

( ) dürsitlikde 

460.2 peyġamberlerni yalġanġa tutuvda sizge iyerüvçi bolduķ ( ) biş eyā 

siz metbuǾlarmız 

460.3 bizden yiberüvçi tügilsiz mi ( ) allahnıñ Ǿaźābından ( ) hiç nerseni 

( ) dünyāda 
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460.4 azduruvda iyerilmiş bolġan mütekebbirler eytürler ( ) eger allahü teǾālā 

bizni įmānġa köndürgen 

460.5 bolsa idi ( ) biz de sizni įmānġa köndürgen (ündegen) bolur idük likin 

özimiz ĥaķlıķdan 

460.6 adaşduķda yaǾnį özimizge iĥtiyār ķılġan nerseni (azġunlıķını) sizge de iĥtiyār ķılduķ 

(  

460.7 ) bizniñ üzerimizge berāberdür ( ) kirek şikāyet ķılayık ĥālmizden 

yeise śabr 

460.8 iteyik ( ) bizniñ üçün ķaça turġan orun yoķdur ( ) daħı 

şeyŧān 

460.9 eytür yaǾnį iblįs eytür ( ) işni kāmil ķılınup bitürilgenniñ śoñında yaǾnį 

ucmaħ ehli 

460.10 ucmaħķa kirüp ve tamuġ ehli tamuġġa kirüp bitkeç iblįs ādem birlen cinlerden ķalġan 

yavızlarġa ħaŧįb 

460.11 nuŧķ söylevçi) bolġan ĥālde eytür ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) 

ĥaķķ vaǾde birlen 

460.12 vaǾde ķıldı sizge ķıyāmet bar cezā bar diyü ( ) daħı min sizge bāŧıl vaǾde 

birlen vaǾde 

460.13 ķıldım ķıyāmet de yoķ cezā da yoķ diyü eger de ķıyāmet birlen cezā bola iken śanemler 

bizge şefāǾat ķılur 

460.14 diyü ( ) bes ķıyāmet de cezā da yoķ dip vaǾdeme ħilāflıķ ķıldım yaǾnį 

vaǾdemniñ ħilāflıġı 

460.15 žāhir boldı ( ) daħı minim üçün bolmadı ( ) sizniñ üzeriñizde 

( ) iħtiyārdan 

460.16 yaǾni özime sizni küçlep iyertürge ķudretim ve ķuvvetim bolmadı iħtiyārıñız ile 

iyerdiñiz ( ) 

460.17 likin vesvesem birlen sizni azġunlıķġa ündedim azġunlıķġa ündev iħtiyārlı boluvġa 

başķa ( ) 

460.18 bes azġunlıķġa ündedügim vaķtinde mini ķabūl ķıldıñız ( ) bes vesvese 

ķıluvım sebebli mini 
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460.19 şelte ķılmañız çünki min sizge açuķ düşmān idükimni yaşirmedim ve minim vesvese 

üstüme alġan 

460.20 Ǿamelim ( ) daħı mini ķabül itüviñiz üçün öziñizni şelte ķılıñız 

( ) min 

460.21 sizni Ǿaźābdan ķutķaruvçı ve sizge Ǿaźābdan ķutıluvda yardem birüvçi tügilmün 

( ) daħı 

460.22 siz mini Ǿaźābdan ķutķaruvçu ve miñe Ǿaźābdan ķutıluvda yardem birüvçi tügilsiz 

( ) düristlikde 

460.23 min inkār ķıldım bu kün (ķıyāmet küninde) ( ) mundan ilk “dünyāda” 

mini allah 

460.24 birlen Ǿibādetde şerįk ķıluvıñıznı bu müŧālaǾa “ ” maśdariyye bolġanda ammā “ ” 

mevśūle bolsa maǾnası boladur 

460.25 sizniñ mini dünyāda Ǿibādetde allahġa şerįk ķıluvıñızdan burun sizniñ mini anarġa şerįk 

ķılġan 

460.26 źātıñıznı (allahnı) inkār ķıldım maǾnāsında yaǾnį ādemge secde birlen emr ķılġan 

vaķtinde emrini 

460.27 tutmadım ( ) düristlikde žulm itüvçiler ( ) žulm itüvçiler 

üçün 

460.28 rencitküçi Ǿaźāb bardur ( ) daħı şunday ademlerni kiritildi ( ) įmān 

kitürdiler 

460.29 ( ) daħı izgü Ǿameller ķıldılar ( ) ucmaħlarġa kiritildiler 

(  

 

I / 461 

 

461.1 ) ol ucmaħlarnıñ astırdan yılġalar (śular) aġar ( ) ol ucmaħlarda 

meñgü 

461.2 ķalġanları ĥālde ( ) rableriniñ iźni birlen ( ) ucmaħ ehlleriniñ 

461.3 ucmaħdaġı taĥiyyeleri selāmdur yaǾnį ferişteler ucmaħ ehlerini sizge selām bolsun dip 

böleklerler 
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461.4 ( ) eyā köñil köziñ birlen körmeysün mi ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) 

( ) niçük beyān ķıldı 

461.5 allahü teǾālā ( ) meŝelni ( ) allahü teǾālā ħoş bolġan sözni “  

kelimesi” ķıldı 

461.6 ( ) ħoş bolġan ħurma aġacı kibi ( ) ol aġaçnıñ ŧamırları yirde  

461.7 ķararlanġandur ( ) daħı ol aġaçnıñ butaķları kök ŧarafına kitkendür 

(  

461.8 ) ol aġaç allahü teǾālā taǾyįn ķılġan her vaķtde öziniñ yimiş r 

(

lerini birü

) rabbisiniñ 

461.9 iźni birlen yaǾnį tilevi birlen ( ) daħı allahü teǾālā ādemlerge 

meŝellerni beyān 

461.10 ķılur ( ) ādemler vaǾažlensünler üçün * bu āyetden bilindi ki lā 

 kelimesi (tevĥįd  

461.11 įmān) ŧamırları yirge berkitilüp bu butaķları kökke yitken aġaç kibi idüki * bes yevropa 

Ǿālemi bu 

461.12 aġaçnı yıķmaķ üçün ni ķadar ŧırışsalar da ( ) bu aġaç avaçaķ tügildür hem 

munday uluġ 

461.13 aġaçnı yıġarġa ŧırışuvda ĥamaķatden śayılsa kirek ( ) daħı eşeki aġaçınıñ 

küfriniñ 

461.14 śıfatı ( ) eşeki aġaç kibidür ( ) bir üstünden śavrulmış 

boldı 

461.15 ol aġaçnı çünki ŧamırları yir üstünde gine idi ( ) ol aġaç üçün ķararlanuv 

yoķdur 

461.16 munday aġaçnıñ yıġılmay turup da ġāyet terbiyelep ve ĥimāye ķılup turılduķdan ġına * 

müǿminlerge de žālimlerge de 

461.17 ķabr suǿāliniñ ĥaķlıġı ĥaķķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) 

berkitür allahü teǾālā 

461.18 ( ) įmān kitürgen ādemlerni ( ) dünyā 

tirükliginde hem 
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461.19 āħiretde berkitür ŝābit bolġan söz birlen yaǾnį delįl birlen ŝābit bolup köñillerinde 

ķararlanġan söz birlen 

461.20 berkitür dünyāda bereketüvni įmān kitürgen ādemler dinlerinde fitnelenmiş bolsalar 

hemįşe dįnden ayaķları 

461.21 taymas dįnde hemįşe ŝābit bolurlar zekeriyyā hem yuĥį daħı circįs hem şemǾūn 

Ǿaleyhi's-selām kibiler āħiretde 

461.22 berkitüvi ķıyāmet küninde şāhidler ĥużūrında iǾtiķādlarından ve dįnlerinden śoralsa hiç 

tilleri tutulmay cevāb 

461.23 birürler (keşşāf hem beyđāvį müŧālaǾası) ammā bu āyet ķabr suǿāli ĥaķķında kilgen 

digen müfessirlerniñ müŧālaǾası allahü 

461.24 teǾālā įmān kitürgen ādemlerni könillerinde ŝābit bolġan söz birlen berkitüv dünyā 

tirükliginde yaǾnį ķabrde hem 

461.25 āħiretde yaǾnį ķıyāmet küninde ĥesāb vaķtinde * Ǿāźib oġlı berāǿ rivāyet ķıladur: resūl 

allah müǿminniñ cannı 

461.26 alınuv keyfiyyetni źikr itdi müǿminniñ canı alınġaç ķabrge ķoyılġaç cānı tenine kiri 

ķaytur bes ol 

461.27 müǿminge iki ferişte kilür ķabrinde oturturlar ve eytürler rabbiñ kim dįniñ nerse ve 

peyġamberiñ kim dip müǿmin bende 

461.28 eytür rabbim allah dįnim islām peyġamberim muĥammed śalǾam diyü şundan śoñ kök 

ŧarafından bir nidā ķıluvçı nidā ķılur 

461.29 bendem rast eytdi dip resūl allah bu āyetniñ; yaǾnį “ ” niñ maǾnāsı şol 

didi (  

 

I / 462 

 

462.1 ) daħı allahü teǾālā žulm ķıluvçı ādemlerni azdurur yaǾnį alarnı ķabr suǿāl 

vaķtinde ŝābit bolġan 

462.2 söz birlen (rabbim allah dįnim islām peyġamberim muĥammed Ǿaleyhi's-selām digen 

söz birlen) berkitmes belki ayaķları ŧayar 

462.3 ammā āħiretde bigrekde berkitmes ayaķları ŧayar ( ) daħı allahü teǾālā 

tilegen nersesini ķılur 

462.4 yaǾnį müǿminlerni  ķalblerinde ŝābit bolġan sözlerinde ķararlandurur daħı žālimlerni bu 

sözden ŧaydurur ( ) ey muĥammed 
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462.5 (Ǿaleyhi's-selām) körmediñ mi yaǾnį köñil köziñ birlen karamadıñ mı ( ) 

şunday ādemlerge ( ) 

462.6 allahnıñ niǾmetini almaşdurdılar ( ) küfr birlen yaǾnį allahü teǾālānıñ niǾmetine 

şükr ķıluvı ornına küfrān 

462.7 ķıldılar bu ādemlerden ķureyş kāfirleri murād ( ) daħı ķavmlerini indürdiler 

( ) 

462.8 helāklik yurŧına ( ) ol helāklik yurŧı cehennemdür ( ) kirgenleri ĥālde ol 

cehennemge (  

462.9 ) ve ni yavız ķararlana turġan orundur ol cehennem ( ) daħı 

kāfirler Ǿibādetde allahġa 

462.10 şerįkler ķıldılar ( ) allahnıñ yolundan (dįninden) ħalķnı azduruv üçün 

kāfirlerniñ Ǿibādetde 

462.11 allahġa şerįkler tutuvlarından ġarażları ħalķnı azduruv bolmasa da likin bu işlerine 

ħalknı azduruv müterettib 

462.12 bola şunıñ üçün ġaraż kibi ķılındı ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) kāfirlerge 

eyt sin nefs 

462.13 arzularıñız birlen fāǿideleniñiz ( ) bes düristlikde sizniñ evrileçek 

ornıñız tamuġ 

462.14 oŧıdur ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) įmān kitürgen ķullarıma 

namāz oķuñız hem allah 

462.15 yolında māllarıñıznı śarf ķılıñız dip eyt ( ) bes įmān kitürgen ķullarım 

siniñ sözinñi 

462.16 tıñlarlar namāz oķurlar ( ) daħı biz alarġa rızķlandurġan nerseden 

(māllardan) śarf 

462.17 ķılurlar ( ) yaşrin śarf ķıluv birlen daħı āşikāre śarf ķıluv birlen 

( ) 

462.18 şunday kün kilmesden burun ( ) ol künde śatuv ( ) yoķdur yaǾnį śatuvnıñ 
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462.19 fāǿidesi yoķdur ( ) daħı dostlıķ yoķdur yaǾnį dostlıķınıñ fāǿidesi yoķdur 

( ) allah 

462.20 şunday źātdur ( ) köklerni hem yirlerni yaraŧdı ( ) 

daħı 

462.21 kökden (yuķarıdan) śu indürdi ( ) bes ol śu birlen yimişlerden 

türlisini 

462.22 yirden çıġardı allahü teǾālā ( ) sizge rızķ bolsun üçün ( ) daħı 

allahü teǾālā 

462.23 sizge kimelerni masħar (boy śonuvçı) itdi ( ) kimeler diñgizde 

allahnıñ 

462.24 emri birlen yürüsün üçün ( ) daħı allahü teǾālā sizge kündizlerni 

maśħar itdi 

462.25 yaǾnį kündizlerni sizniñ fāǿidelenüviñiz ve iş yürütüviñiz üçün ĥāżirlenmiş ķıldı 

(  

462.26 ) daħı allahü teǾālā sizge ķuyaş ve āyeti masħar itdi ( ) Ǿālemni 

nūrlanduruvlarında 

462.27 ve ķaranġılıķnı yiberüvlerinde yā ki yirden ve ölenlerden ıślāĥ ķıla turġan nerselerni 

ıślāĥ ķıluvlarında 

462.28 hemįşe bolġanları ĥālde ( ) daħı allahü teǾālā sizge kiçni hem 

kündizni 

 

I / 463 

 

463.1 masħar itdi yaǾnį sizniñ maǾįşetleriñiz ve rāĥatlenüvleriñiz (yuķlavıñız) üçün hemįşe 

birisi śoñında birisi 

463.2 kilürler ( ) daħı birdi allahü teǾālā sizge ( ) her bir śoraġan 

nerseleriñizden 

463.3 kireklisini ve fāǿidelisini ( ) ve eger siz öziñizge birgen allahnıñ 

niǾmetlerini śanalsañız 
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463.4 ( ) śanap bitüre almassız yaǾnį ŧāķatiñiz yitmes ( ) düristlikde ādem 

( ) 

463.5 köp žulm itüvçidür allahnıñ niǾmetine ķatı küfrān ķıluvçıdur ( ) ey 

muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) şol vaķtini 

463.6 beyān ķıl ibrāhįm (Ǿaleyhi's-selām) eytdi ( ) ey rabbim bu şehrni 

(mekke şehrini) emįnlik 

463.7 iyesi bolġan şehr ķıl ( ) daħı min hem balalarımnı yıraķ ķıl 

( ) śanemlarġa 

463.8 Ǿibādet ķıluvımızdan bu āyet delālet ķıladur peyġamberlerniñ maǾśūm boluvları allahnıñ 

tevfįķ birüvi hem śaķlavı 

463.9 birlen boluvġa ( ) ey rabbim düristlikde śanemler azdılar yaǾnį azuvġa 

sebeb boldılar 

463.10 ( ) ademlerden köpisini ( ) bes kimdür miñe dįnde iyerse 

( ) bes 

463.11 düristlikde ol kişi minden bir kisekdür dįn işinde minden ayrılmas ( ) ve 

kimdür miñe günāhlı 

463.12 bolsa yaǾnį iŧāǾat ķılmasa ( ) bes düristlikde sin bik yarlıķaġuçı hem 

merĥamet 

463.13 ķılġuçısun yaǾnį sin her günāhnı başdan yā ki tevbege tevfįķ birgenniñ śoñında 

yarlıķarġa ķādirsün 

463.14 ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām bu sözni eytüvi allahü teǾālānıñ müşrikini yarlıķamavın 

bilmesinden burun digenler yā ki 

463.15 allahü teǾālānıñ her günāhnı ĥattā şirketi de yarlıķarġa ĥaķķı bolur likin şirkni 

yarlıķamav ĥaķında kilgen 

463.16 vaǾįd şirk birlen başķa günāhnı tefrįķ ķılur ( ) ey rabbimiz ( ) 

düristlikde 

463.17 min balalarımdan baǾżısını (ismāǾįl Ǿaleyhi's-selāmnı hem anıñ balalarını) tutdım 

( ) igin 

463.18 iyesi bolmaġan çuķurda yaǾnį aślā ölen ösmey turġan ŧaşlı bolġan mekke çuķurında 

( ) 
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463.19 ħorlav ĥarām bolġan üyiñ (beytu'l-lah) ĥużūrında * ĥażret-i hācer evvelde ĥażret-i sāre 

46 re

cāriyesi idi 

3.20 ĥażret-i sā  bu cāriyeni ĥażret-i ibrāhim Ǿaleyhi's-selāmge hibe ķıldı ĥażret-i hācerden 

 ĥażret-i sāre hażret-i hācerniñ balası bolup özinki bolmaduķından keyfi kitdi hem 

dan śoñ ĥażret-i ibrāhįm ismāǾįl Ǿaleyhi's-selām birlen anası 

ı allahü teǾālā ĥażret-i hācer birlen ismāǾįl Ǿaleyhi's-selām turġan yirde 

ismāǾįl Ǿaleyhi's-selām dünyāġa 

463.21 kildi

bular birlen birge 

463.22 turası kilmey başladı şun

hācerni mekke yirine 

463.23 itüp ķoyd

zemzem çişmesini žāhir ķıldı 

463.24 śoñra “ ” ķabįlesi bu yirde ķuşlar kördiler ķuş bolmay meger śuda bola dip bu 

zemzem çişmesi yanına 

463.25 kildiler ĥażret-i hācer birlen ĥażret-i ismāǾįlni kördiler allarında çişme bar bular eytdiler 

ŧaķ it biz sütlerimizde orŧaķ itermiz didiler ĥażret-i hācer rāżı boldı 

ey hācer 

463.26 śuvıñda bizni or

( ) 

463.27 ey rabbimiz ( ) balalarımdan baǾżısını ŧaşlı mekke çuķurında tutdım namāz 

oķusunlar üçün 

463.28 ( ) bes ādemlerden bażısınıñ köñillerini ķıl sin ( ) ol 

balalarıma 

463.29 meyl iter ķıl yaǾnį ādemlerniñ baǾżılarınıñ köñillerini balalarıma avışdur şunıñ üçün de 

 

64.1 eger de ibrāhim Ǿaleyhi's-selām ādemlerniñ baǾżısınıñ köñillerini avışdur dimey 

niñ köñillerini avışdur 

64.2 digen bolsa idi ibrāhįm Ǿaleyhi's-selāmnıñ balalarına fāris rūm naśārā yehūd ŧarlıķ 

eytkenler

 

I / 464 

 

4

ādemler

4

birgenler bolur idi 

464.3 diyü yaǾnį hemmesi mekkege cıyılġanlar bolur idi ( ) daħı ŧaşlı mekke 

çuķurında turuvçı 

464.4 balalarıma yimişlerden rızķlandur ( ) ükr ķılsunlar üçün 

allahü teǾālā ĥażret

bu niǾmetlerge ş

-i ibrāhįmniñ 
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464.5 duǾāsını ķabūl itdi mekkeni emįnlik iyesi bolġan şehr ķıldı her yılnı her ŧarafdan ni 

ķadar māl kilüp tura 

464.6 hem mekkede ķışķı caygi küzgi yimiş bolup turadur ( ) ey rabbimiz ( ) 

düristlikde sin bilesün 

464.7 ( ) bizniñ yaşrin hem āşikāre ķılġan nersemizni yaǾnį ey rabbimiz sin 

bizniñ ĥālimizni ve bizniñ 

464.8 maślaĥatımıznı özimizden artuķ bilesün hem bizge özimizniñ özimizge 

zden artuķ mer

ĥācet tügil likin maķśūdımıznı istep siñe duǾā ķılamız ķullıġımıznı 

użūrında bolġan maķśūdlarımızġa irişüvimizni 

merĥametimi ĥametlireksün bes 

464.9 bizge sinden istevde 

ve siniñ raĥmetiñe 

464.10 iĥtiyācımıznı bildürüv üçün siniñ ĥ

aşuķduruv üçün (  

464.11 ) daħı allahü teǾālā üzerine yaşrin bolmas ( ) yirde bolġan hiç 

nerse ( ) 

464.12 daħı kökde bolġan hiç nerse ( ) şunday allahge her maķtav śıfatı bolsun 

(  

464.13 ) ķartlıķ ve uluġlık ĥālinde vaķtimde miñe hibe ķıldı ( ) 

māǾįl hem isĥāķ 

464.14 (Ǿaleyhi's-selām)nı ihrāhįm Ǿaleyhi's-selām toķsan toķız yaşında vaķtde ismāǾįl 

ām düny

is

Ǿaleyhi's-sel āġa kildi ibrāhįm 

464.15 Ǿaleyhi's-selām yüzde on iki yaşında vaķtde isĥāķ Ǿaleyhi's-selām dünyāġa kildi ( ) 

düristlikde minim rabbim (  

464.16 ) duǾālarnı ķabūl itüvçi (işitküçi) dür ( ) ey rabbim ķılġay idiñ miñi 

( ) 

namāz  itüvçi464.17 oķuvçı (namāz oķuv üzerine devām ) ( ) daħı minim 

balalarımdan baǾżısını namāz oķuv 

464.18 üzerine devām itüvçi ķılġay idiñ ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām öziniñ balaları içinde kāfir 

bolġanları da 
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464.19 bolaçaķnı bilüp balalarınıñ baǾżısını ħāśladı ( ) ey rabbimiz daħı 

duǾāmıznı ķabūl ķılġay 

464.20 idiñ ( ) ey rabbimiz özimizni hem ata ı yarlıķaġay idiñ 

ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām ata

ve anamn

 

sına maġfiret ŧaleb 464.21 ve ana ķıluv birlen vaǾde ķılduķı üçün şol vaǾdesine vefāǿ ķıluv üçün 

maġfiret istep 

464.22 duǾā ķıldı yā ki ata ve anasından ādem atamız birlen ĥavvā anamız murād bolur 

(  

464.23 ) daħı müǿminlerni yarlıķaġay idiñ ĥesāb ŝābit bolġan künde (ķıyāmet küninde) 

(  

464.24 ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) allahnı ġāfil dip oylama yaǾnį ġāfil dip 

ıñda ŝābit bol oylamav

464.25 ( ) žulm ķıluvçılarnıñ ķılġan nerselerinden (Ǿamellerinden) 

( ) 

ālim bolġan ademlerni26 ž ñ Ǿaźāblarını şunday kün üçün kiçüktürür allahü teǾālā 

( ) ol künde 

zleri 

ında ķararlanmas (

464.27 körgen nerselerinden ķorķuvdan žālimlerniñ közleri açılmış bolur aślā yapılmas ĥāśıl 

kö

) aşuķġanları ĥālde (464.28 orunlar ) başlarını kök 

ŧarafına köterüp 

464.29 ( ) ol žālimlerniñ közleri özlerine ķaytmas yaǾnį açuķ ĥālinçe ķalur 

yapılmas 

65.1 (

 

I / 465 

 

) daħı artuķ ķorķularından könilleri añlavdan boş bolur (4 ) 

465.2 ve ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) ādemlerni ķorķıt sin şol künden ( ) ol 

mlerge 

r yaǾnį ķıyāmet küninden (

künde āde

) bes küfr sebebli özlerine žulm 465.3 Ǿaźāb kilü
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465.4 ķıluvçı ādemler eytür ( ) e ür Ǿaźābımıznı (y rabbimiz kiçükt ) 

yaķın müddetke yaǾnį 

ömr birüp dünyāġa kiri yiber (465.5 bizge bir az Ǿ ) įmānġa ündeviñni ķabūl 

itermiz (  

465.6 ) daħı üyretür üçün kilgen peyġamberleriñe iyerürmiz ( ) yemįn 

itüvçi 

bolmadıñız mı (465.7 ) mundan ilk (yaǾnį dünyāda) ( ) sizniñ üçün 

dünyādan āħiretke 

yü elbet āda meñgü 

ız dip 

465.8 köçüv bolmadı di te yemįn itdiñiz yaǾnį ölgeçde düny ķalurmız 

ķabrlerden ķobarılmam

465.9 ( ) daħı siz küfr sebebli öziñizge žulm itüvçiler turdıñız ( ) 

şunday ādemlerniñ 

465.10 orunlarında ( ) ol ādemler küfr ve günāh sebebli nefslerine žulm ķıldılar 

yaǾnį ötkendegi 

metlerniñ orunlarında (465.11 žālim üm ) daħı sizge žāhir boldı ( ) ol 

ötkendegi 

ķılduķ biz (465.12 žālim ümmetlerge niçük ) daħı sizge meŝeller beyān idük 

(  

465.13 ) daħı kāfirler ĥaķnı bāŧıl ķılur üçün ve bāŧılnı ķararlanduruv üçün uluġ mekrleri 

birlen mekr 

lar (465.14 ķıldı ) daħı allah ĥużūrında yazılmışdur alarnıñ mekr ķıluvları bes 

elbette allahü teǾālā 

āberinde cezā birür 465.15 mekrleri ber ( ) daħı düristlikde kāfirlerniñ mekrleri 

boldı (  

465.16 ) ol mekrden taġlar ornından avışsun üçün yaǾnį taġ kibi muĥkem ve ŝābit 

bolġan allahü teǾālānıñ 

āyetlerin465.17 i ve şerįǾatlerini ornından avışduruv “bāŧıl ve yoķ ķılur” üçün mekr ķıldılar 

(  
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465.18 ) bes ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām allahnı ĥesāb ķılma yaǾnį ĥesāb ķılmavında 

ŝābit bol (  

465.19 llerine bolġan vaǾdesinde ħilāflıķ ķıluvçı dip yaǾnį “allahü teǾālā resūllerimizge 

465.20 da ālib bolur

resū

yardem birürmiz hem min 

ħı resūllerim ġ mız “digen vaǾdesine ħilaflıķ kıluvçı diyü ĥesāb ķılmavıñda 

ŝābit bol elbette 

465.21 allahü teǾālā vaǾdesinde rastdur ħilāflıķ ķılmas ( ) düristlikde allahü teǾālā 

her işde ġālibdür 

465.22 ( ) dostları üçün düşmānlarından öç aluv aǾnį öç alur (Ǿaźāb ķılur) 

(

 iyesidür y

) 

465.23 ey ammed Ǿaleyhi's-selām şol künni (ķıyāmet künni) isiñe tüşür 

(

 muĥ

) ol künde yirni 

b465.24 dünyādaġı yirge aşķa bolġan yir birlen almaşdurulmış bolur ( ) daħı 

dünyādaġı köklerni 

465.25 başķa kökler birlen almaşdurulmış bolur. tebdįl iki türli birisi źātda bola niteki 

şdurdım diyilmiş bola daħı allahü teǾālānıñ 

dirhemlerni dinarlar 

465.26 birlen alma

“ ” digen sözinde 

alma

almaşdurdım diyilmiş bola eger 

5.28 alķanı eritüp yüzük ılmış bolsa hem allahü teǾālānıñ 

465.27 źātda şduruv murād digenler ikinçisi śıfatda bola niteki alķanı yüzükge 

46 śūretinde ķuy

“ ” digen sözinde śıfatda 

 ź

ĥażret-i Ǿalį (keremu’llahu vechu radiallahu 

66.1 anhu) eyte dünyādaġı yirni kümişden bolġan yir birlen almaşdurulmış bolur dünyādaġı 

i altundan 

66.2 bolġan kökler birlen almaşdurulmış bolur diyü hem Ǿabdu'l-lah bin mesǾūd birlen 

465.29 almaşduruv murād digenler bu āyetde ātda almaşduruv murād boluvda iĥtimāl niteki 

 

I / 466 

 

4

köklern

4

ĥażret-i enes (rađi allahü Ǿanhümā) 
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466.3 eytde kıyāmet küninde ādemler hiç bir günāh ķılınmaġan aķ yirde ķobarılmış bolurlar 

diyü hem āyetde śıfatda 

466.4 almaşduruv murād boluvda iĥtimāl yaǾnį ķıyāmet künindegi yirniñ źātı hemįşe 

dünyādaġı yirniñ źātı 

466.5 bolur likin śıfatları almaşdurulur taġlarnı ve yılġalarnı bitürülür tiyüp tiygüz ķılınur 

niteki ibn-i Ǿabbas 

466.6 (rađiallahü Ǿanhümā) şulay digen hem resūl allahdan ebū harįre rivāyet ķıla resūl allah 

eytdidi “ķıyāmet 

466.7 küninde yirni töşelmiş bolur hem saħtiyā śozġan kibi śozılmış bolur” diyü eger yir 

birlen kökni 

466.8 almaşduruvdan śıfatlarnı ġına almaşduruv murād bolsa allahü teǾālānıñ yirni cehennem 

ķılup kökni cennet 

 

t) 

466.9 ķıluvı yıraķ iş tügil hem bu sözin allahü teǾālānıñ izgülerniñ Ǿamel defterleri Ǿiliyyünde 

(yidi ķat 

466.10 kök üstünde) didügi āyet hem yavızlarnıñ Ǿamel defterleri sebǾįn (yidi ķat yir astında 

didügi āye

466.11 ķutlaydur ( ) daħı ādemler kabrlerinden çıġarlar ( ) her işde ġālib 

bolġan bir bolġan 

lānıñ ĥesāb ķıluvı ve cezā birüvi üçün (466.12 allahü teǾā ) daħı ķıyāmet 

küninde kāfirlerni 

ĥ466.13 körürsün sin mu ammed Ǿaleyhi's-selām ( ) düny Ǿtiķādlarda 

orŧaķ boluvları revi

āda Ǿamellerde ve i

şçe baǾżısı 

466.14 baǾżısı birlen yaķın ķılınmış bolurlar ( ) boġavları bolġanları ĥālde yā ki 

ķollarnı 

466.15 ve ayaķlarnı boġavlarġa boġavlanmış bolu Ǿnāsında ( ) ol kāfirlerniñ rlar ma

kölmekleri ( ) 

466.17 iken sın

466.16 arŧış aġaçınıñ mayındandur arŧış aġaçınıñ mayı birlen Ǿarablar ķurçanġı teve maylılar 

ķurçanġı ı yandursun üçün taġında bu mayġa oŧ bik tiz ķabına iken hem bik 

 

en 

ķabāĥat 

466.18 isli iken yaǾnį tamuġ ehlleriniñ tenlerini şol māį birlen boyalur tamām kölmek kibi 

bolġanġa

466.19 ķadar bes tamuġ ehlleriniñ tenlerinde eşekį is hem bu maynın tenlerini rencitüvi hem 

oŧnıñ bik tizd
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466.20 alup aluvı ĥāśıl envāǿi Ǿaźāb tapula ( ) daħı tamuġ ehlleriniñ 

yüzlerini oŧ 

466.21 ürtür ve ķablap alur ( ) allahü te n (Ǿālā cezā birüvi üçü ) her bir 

nefske yaǾnį allahü 

466.22 teǾālā bu işlerni ķılur her bir nefske tiyüşli cezāsını birüv üçün ( ) her nefsniñ

 ķılġan nersesi berāberinde (

 

kesb 

) düristlikde allahü teǾālā (466.23 ) ĥesābı tiz 

boluvçıdur yaǾnį 

vaķtde t466.24 her ādemniñ ĥesābını tiz amām ķılur ( ) bu ķur

dür 

ān vaǾažde 

ādemlerge yitküçi

466.25 ( ) kurānnı indürildi ādemler ķurān bir miş hem ķorķutulmış 

bolsunlar üçün 

len naśįĥatlen

466.26 ( ) daħı bilsünler üçün ( ) budur başķa tügildür ol allahü teǾālā 

( ) bir bolġan 

6.27 ma46 Ǿbūddur ( ) daħı śāf Ǿaķl iyeleri vaǾazlensünler ve eŝerlensünler 

üçün yaǾnį 

nerseler (sebebler) ü

hįm Ǿaleyhi's-selāmnıñ süresiniñ tercemesi hem on üçünci pāre tercemesi tamām 

466.28 ķurānnı oşbu çün indürüldi 

466.29 ibrā

boldı 
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I / 467 

 

467.1 on bişinci sūre-ĥicr sūresi mekke-i mükerremede ingen cemǾisi toķsan toķız āyet 

467.2 bismi'l-lahi'r-raĥmani'r-raĥįm 

467.3 ( ) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi gine bilür ( ) bu sūreniñ āyetleri 

( ) 

467.4 kitābnıñ (ķurānnıñ) āyetleridür ( ) daħı žāhir bolġan ķurānnıñ āyetleridür 

ķurānnı kitabķa 

467.5 bir śıfatnı artdurup Ǿaŧf ķılınġan Ǿaŧf tefsiri ķabįlindendür ( ) az vaķt arzu ķılur 

467.6 (ister) ( ) kafir bolġan ādemler ( ) müselmān bolmaķlarunı 

yaǾnį ķıyāmet 

467.7 küninde kāfirler müǿminlerniñ ĥāl saǾādetlerini körgeç ķıyāmet ķorķularından aynuġan 

vaķtlarında özleriniñ 

467.8 müselmān boluvlarunı arzu ķılurlar ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

kāfirlerni ķoy aşasunlar ( ) 

467.9 daħı dünyāları birlen fāǿidelensünler ( ) daħı ol kāfirlerni uzun Ǿömrni 

ümįd itüv āħiretke 

467.10 ĥāżirlenüvden şuġullendürür ( ) bes ķılġan işleriniñ yavızlıġını kafirler tiz 

bilürler (  

467.11 ) hiçbir ķaryeden (ehlinden) ĥelāk ķılmaduķ biz ( ) meger helāk 

ķılduķ ise 

467.12 ( ) ol ķarye (ehli) üçün levhü'l-maĥfūžda yazılġan çiklengen müddet 

bardur 

467.13 ( ) hiçbir ümmet ilk bolmas ( ) öziniñ müddetinden ( ) 

daħı hiç 

467.14 bir ümmet müddetinden kiçükmes de ( ) daħı mekke kāfirleri resūl allahġa ħorlap 

eytdiler ( ) 

467.15 ey anday ādem ( ) ol ādem üzerine źikr (ķurān) indürüldi ( ) 
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467.16 düristlikde sin dįvānesün yaǾnį sin allahü teǾālā miñe ķurān indürdi diyü daǾvāñ 

vaķtinde dįvāneler 

467.17 sözini eytesün ( ) daǿvānnıñ rastlıķını ķuvvetli turġan feriştelerni 

kitürseñçi 

467.18 ( ) eger daǾvāñda rast sözlilerden bolsañ ( ) allahü teǾālā 

eytedür 

467.19 biz feriştelerni indürmemiz ( ) meger ĥaķlıķ (Ǿaźāb) birlen indürürmiz 

( ) ve biz 

467.20 feriştelerni indürgen vaķtde kāfirler bolmaslar ( ) mühlet birilmişlerden 

( ) 

467.21 düristlikde biz źikrni (ķurānnı) indürdük ( ) daħı düristlikde biz ol ķurānnı 

467.22 özgertilüvden hem artdurıluv ve kimitilüvden śaķlaġuçılarmız ( ) ve 

taĥķįķ ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām 

467.23 sinden ilk biz peyġamberler yiberdük ( ) evvegi ümmetlernin bir yolda ve 

bir mežhebde ittifaķda 

467.24 bolġan fırķalarına ( ) ve ol fırķalarga hiçbir peyġamberden kilmes boldı 

( ) meger 

467.25 kildi ise ( ) ol fırķalar ol peyġamberlerni ħorlar boldılar bu sözde resūl 

allahġa 

467.26 tesliye bola ( ) uşandaķ yaǾnį evvelgi ötken fırķalarnıñ köñillerine 

peyġamberlerini ħorlavnı kiritdükimiz 

467.27 kibi ( ) ol peyġamberni ħorlavnı mekke kāfirleriniñ köñillerine 

kiritdük ( ) 

467.28 ĥālbūkim ol kāfirler peyġamber Ǿaleyhi's-selāmge įmān kitürmesler ( ) 

ve taĥķįķ evvelgi ümmetler ĥaķında 

 

I / 468 

 

468.1 bolġan allahnıñ Ǿādeti ötdi ( ) ve eger muĥammed Ǿaleyhi's-selāmdan 

muǾcize istegüçi mekke kāfirleri üzerine 
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468.2 açsaķ biz ( ) kökden bir işikni ( ) ol işikke aşķuçı bolup 

468.3 evrilseler hem ol işikden kökde bolġan Ǿacāǿibni körseler ( ) elbette ifraŧ 

düşmānlıķlarından eytürler 

468.4 idi ( ) budur başķa tügildür közlerimizni siĥr birlen baġlanmış boldı 

(  

468.5 ) belki biz siĥrlenmiş ķavmmiz bizni muĥammed (ǿaleyhi's-selām) siĥrledi dip 

eytürler ( ) ve taĥķįķ 

468.6 biz yaraŧduķ ( ) kökde ( ) yuldızlarnı yaǾnį türli sūretde bolġan on iki 

yuldıznı 

468.7 ol yuldızlarnıñ ismleri şoldur: 

468.8 ĥamel (ķoy balası)        ŝūr (ögiz)        coza (çiklevik)         serŧan (ķısķaç)           esed 

(arslan) 

468.9            mart          april                 māy            iyun                            iyul 

468.10 sünbüle (başaķ) mįzān (ölçev)   Ǿakreb (çayan)      ķavs (cābe)        cedi (kice balası) 

468.11         avġust      sentyabr             oktyabr          noyanbr         dikabr 

468.12 delv (çilek)          delv (balıķ) 

468.13 (ġaynuvar)                (fivral)         bu on iki yuldız yidi seyr ķıla ŧurġan yuldızlarnıñ 

(kevākib-i 

468.14 sebǾāǿ-i seyyāre) niñ menzilleridür ol seyr ķıla turġan yidi yuldızlarnıñ ismleri evvelgisi 

merįħ munıñ 

468.15 menzili 1) ĥamel daħı 2) Ǿakreb, ikinçi zühre munıñ menzili 3) nūr daħı 4) mįzān, 

üçünçisi Ǿuŧarid 

468.16 munıñ menzili 5) cevzā daħı 6) sünbüle , dörtinçi ķamer munıñ menzili 7) sereŧān, 

bişinçi şems munıñ menzili 

468.17 8) esed, altunçı müşteri munıñ menzili 9) ķavs hem 10) ĥūt , yidinçi zuħal munıñ 

menzili 11) -cedi hem 

468.18 12)  delv ( ) daħı ol köklerni ziynetledük biz yuldızlar birle ( ) 

ķaraġuçılarġa 

468.19 daħı ol köklerni śaķladuķ biz ( ) her bir allahnıñ raĥmetinden sürülmiş 

şeyŧāndan yaǾnį 

468.20 şeyŧānlar kökke aşup kök aĥvāline tüşünürge ķādir bolmaslar ( ) likin ( ) şol şeyŧān 

(  
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468.21 ) işitüvni orladı yaǾnį yaşrin kökke aşup sözni orladı ibn-i Ǿabbas eyte şeyŧānlar 

468.22 ĥażret-i Ǿįsā ŧuvġanġa ķadar her bir kökke aşalar idi ĥażret-i Ǿįsā ŧuvġaç üç kökden 

ŧıyıldılar 

468.23 muĥammed Ǿaleyhi's-selām ŧuvġaç bütün kökden ŧıyıldılar ( ) bes kökke söz orlarġa 

mingen şeyŧāñġa 

468.24 iyerdi ve tutaşdı ( ) žāhir bolġan oŧ şuǾlesi ( ) daħı yir biz ol 

468.25 yirni töşedük ( ) daħı ol yirge aślā silkinmey turġan ŧaġlar ŧaşladuķ 

468.26 ( ) daħı ol yirde ösdürdük biz ( ) allahü teǾālāniñ ĥükmini 

tilegen 

468.27 bilgüli bolġan çik birlen çiklenmiş bolġan her nerseden ( ) daħı sizniñ üçün 

yirde 

468.28 ķılduķ biz ( ) tirüklik ķıla turġan nerselerni (ŧaǾāmlarnı ve kiyimlemi) ( ) daħı 

şol kişilerni 

468.29 sizniñ üçün ķılduķ ( ) ol kişilerni siz rızķlandurġuçı tügilsiz yaǾnį balalarnı 

468.30 ve ħidmetçilerni ve ķullarnı ( ) ve yoķdur hiç nerseden ( ) meger boldı ise 

( ) 

  

I / 469 

 

469.1 bizniñ ĥużurımızda ol nerseniñ śaķlana turġan orunları yaki ol orunlarnıñ eçküçleri 

bardur 

469.2 yaǾnį her bir bendeler fāǿidelene turġan nerseni yaratuvġa ķādirmiz ( ) daħı 

ādemler fāǿidelene turġan 

469.3 nerseni indürmemiz biz ( ) meger bilgüli bolġan ve ĥikmet tilegen miķdār 

birlen indürürmiz 

469.4 ( ) daħı yıllarnı buluŧlarnı yüklegüçi itüp yiberdük ( ) bes 

469.5 kökden (buluŧdan) śunı indürdük ( ) bes ol śu birlen sizni śuġarduķ 

(  
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469.6 ) ve siz ol śunı buluŧdan indürüvge kādir tügilsiz yā ki śunı köllerde ve çişmelerde 

hem  

469.7 ķuyularda śaķlarġa ķādir tügilsiz maǾnāsında ( ) daħı düristlikde biz ( ) 

tirüklikni ķābil 

469.8 bolġan baǾż cismlerde tirüklikni yaraŧuv sebebli tirgüzürmiz ( ) daħı tirüklikni 

yiberüvimiz 

469.9 sebebli ötürürmiz ( ) daħı bütün ħalķ ölüp bitkenden śoñ biz ķalġuçımız 

( ) 

469.10 ve taĥķįķ biz bildük ( ) sizlerden ŧoġuvda ve ölüvde yā ki islāmda ve 

śoġış ķıluvda 

469.11 ve Ǿibādetde ilk bolġan ādemlerni ( ) daħı taĥķįķ biz bu işlerde 

(ŧoġuvda ölüvde 

469.12 yā ki śoġışda islāmda ve Ǿibādedtde) śoñ bolġan ādemlerni bildük baǾżılar bu āyetniñ 

ruzūline sebeb şol 

469.13 digenler yaǾnį resūl allah mescidde evvelgi śafda turuvġa ķızıķdurup vaǾaž ķılġaçda 

ħalk hemmesi evvelgi 

469.14 śafda boluvda ŧırışdılar ve resūl allahġa ŧarlıķ ķıldılar şundan śoñ allahü teǾālā bu āyetni 

indürdi 

469.15 ( ) daħı düristlikde ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām siniñ rabbiñ ( ) ol 

rabbiñ ādemlerni ķıyāmet küninde  

469.16 ķabrlerinden kobarur ( ) düristlikde siniñ rabbiñ her işde ĥikmet iyesidür ve 

her nerseni 

469.17 bilgüçidür ( ) ve taĥķįķ biz ademni (ādem Ǿaleyhi's-selāmnı) yaraŧduķ 

( )ķurı 

469.18 balçıķdan ( ) śūretlenmiş ve özgermiş ķara balçıķdan ( ) daħı 

cinlerniñ atasını 

469.19 cān ħāś bir ħalķ yā ki iblįs murād digenler yaratduķ biz ( ) ādemni yaratmasdan 

469.20 burun ( ) bik issi oŧdan ( ) daħı ey muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām şol 
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469.21 vaķtni beyān ķıl ol vaķtde rabbiñ feriştelerge eytdi ( ) düristlikde min ādem 

yaraŧuvçımun 

469.22 ( ) ķurı balçıķdan ( ) śūretlenmiş ve özgermiş ķara balçıķdan 

(  

469.23 ) bes her ķayçan ādemniñ aǾżālarını tiygüzlesek ve cān ürürge ĥażirlesek 

(  

469.24 ) daħı ādemge cānımdan ürsem “allahü teǾālānıñ rūĥını özine iżāfesi ādem 

Ǿaleyhi's-selāmnı şerāfetlemek 

469.25 üçün” ( ) bes ādemge secde ķılġanıñız (taǾžįmlep bügülgeniñiz ĥālde) 

tüşiñiz yaǾnį 

469.26 ādemni uluġlap bügüliñiz ( ) bes ferişteler secde ķıldılar ( ) 

hemmesi 

469.27 ve barçası melāǿikeni iki teǿkįd birlen teǿkįd ķıluvı secdeni bütün feriştelerden 

Ǿāmlavda baǾżısına 

469.28 ħaślavnı ŧıyuvda mübālaġa üçün baǾżılar evvelgi teǿkįd bütün ferişteniñ birde 

ķalmayınça secde ķıluvını bildürüv 

469.29 üçün ikinçi teǿkįd bütün ferişteniñ bir yolu secde ķıluvını baǾżısı śoñında baǾżısı 

tügillikni bildürüv üçün 

 

I / 470 

 

470.1 digenler likin śāĥib beyđāvį bu sözni yaraŧmaġan çünki bu taķdįrde “ecmaǾūn” ĥāli bola 

teǿkįd bolmay digen 

470.2 ĥāl bolġaç menśūb boluvġa kirek ( ) likin iblįs baş tartdı 

( ) 

470.3 secde ķıluvçı ferişteler birlen secdede birge boluvdan ( ) allahü teǾālā eytdi 

ey iblįs ( ) 

470.4 nindi ġarez boldı siniñ üçün ( ) secde ķıluvçı ferişteler birlen birge 

bolmavıñda 

470.5 ( ) iblįs cevābda eytdi ( ) cismānį bolġan ādemge secde ķılur 

bolmadım 
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470.6 yaǾnį rūĥānį ferişte bola turup cismānį bolġan ādemge secde ķıluv minim üçün münāsib 

ve ĥālime muvāfıķ iş 

470.7 bolmadı ( ) ol ādemni sin ķurı balçıķdan yaratdıñ ( ) 

śūretlenmiş 

470.8 ve özgermiş ķara balçıķdan ( ) allahü teǾālā iblįske eytdi cennetden yā ki 

ferişteler 

470.9 gürūĥından çıķ ( ) bes düristlikde sin izgülikden ve ķadrden kisilmişsün 

( ) 

470.10 daħı düristlikde siniñ üzeriñe raĥmetden yıraķ boluv bolsun ( ) cezā künine 

ķadar (  

470.11 ) iblįs eytdi ey rabbim ( ) ādemler ķobarılmış bolġan künge 

ķadar 

470.12 miñe mühlet bir ( ) allahü teǾālā eytdi iblįske cevābda ( ) bes 

düristlikde sin 

470.13 mühlet birilmişlerden sin ( ) bilgüli bolġan vaķtniñ künine ķadar yaǾnį 

śūr 

470.14 ürilgen künge ķadar ( ) iblįs eytdi ey rabbim ( ) mini azdurmaķıñ sebebli 

yā ki mini 

470.15 azdurmaķın birlen ķasem itüp eytemün ( ) aldav yurŧı bolġan dünyāda 

ādemlerge 

470.16 günāhlarnı ziynetlermün (mātur ve muĥabbetli itüp körsetürmün) ( ) daħı 

ādemlerni hemmesini 

470.17 azdururmun ( ) meger ķullarıñ cümlesinden şunday ķullarıñnı azdurmamun 

( ) 

470.18 Ǿibādetde iħlāślılardur alar yaǾnį Ǿamellerini riyā birlen ķaŧnaşdurmaslar ( ) 

allahü teǾālā 

470.19 eytdi iħlāślı ādemlerniñ iblįsniñ azduruvından ķutuluvı şunday yoldur ( ) ol yolnı 

śaķlav 
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470.20 miñe ŝābitdür ( ) toġrıdur ol yol aślā ol yolda ki kerilik yoķdur ( ) 

düristlikde 

470.21 minim ķullarım ( ) ol ķullarım üzerinde siniñ üçün yoķdur ( ) ķuvvet 

( ) likin 

470.22 ( ) siñe iyergen ādemler ( ) azġınlardandur ve kāfirlerdendür yā ki meger 

siniñ azdururġa 

470.23 ķuvvetiñ bolur azġunlardan öziñe iyergen ādemler üçün evvelgi maǾnāġa ķaraġanda 

istiŝnā-ı münķaŧiǾ bola 

470.24 ikinçi maǾnāġa ķaraġandan istiŝnā-ı müttaśıl bola ( ) daħı düristlikde ol 

cehennem ( ) ol siñe 

470.25 iyergen ādemlerniñ barçasınıñ vaǾde ķılınġan ornıdur ( ) ol cehennem üçün 

yidi işek 

470.26 bardur ismleri 1) cehennem 2) lāžā 3) ĥuŧame 4) śaķar 5) saǾįr 6) caĥįm 7) hāciye 

( ) 

470.27 cehennemniñ her bir işegi üçün iblįske iyergen ādemlerden her birisine ( ) 

bölünmiş kisek (ülüş) 

470.28 bardur evvelgisinde günāhlı müǿminler bolur ikinçisinde yehūdler (ĥażret-i mūsā 

ķavmi) tevrāt birlen Ǿamel itüvçiler 

470.29 üçünçisinde naśārālar ĥażret-i Ǿįsā ķavmi incįl birlen Ǿamel itüvçiler dörtinçisinde 

śabǿįler (yehūd 

 

I / 471 

 

471.1 birlen naśārā dįninden köçüp feriştelerge Ǿibādetni iħtiyār ķılġan ķavm) bişinçisinde 

mecūsiler (dįnleri 

471.2 bolmaġan kāfirler) altunçısında Ǿibādetde allahġa şerįk -----1 ķıluvçı müşrikler 

yidinçisinde münāfıķlar 

471.3 (ŧışlarından įmān bildürüp içlerinden kāfir bolġan ādemler) bolur ( ) 

düristlikde küfr ve uluġ 

                                                 
1 Burası silik çıkmış olduğu için okunamamıştır. 
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471.4 günāhlarda iblįske iyerüvden śaķlanuvçılar ( ) baķçalarda ve 

çişmelerdedür ( ) 

471.5 ucmaħlarġa selāmetler bolġanıñız ĥālde kiriñiz dip eytilmiş bolur ( ) āfetlerden 

emįn bolġanıñız 

471.6 ĥālde ( ) daħı allahü teǾālā eyte ucmaħ ehlleriniñ ucmaħda dünyāda 

vaķtde kökreklerinde 

471.7 bolġan nerselerini śovururmız ( ) ol dünyāda vaķtde kökreklerinde bolġan nerse 

kineden ve düşmānlıķdan 

471.8 bolġuçı ( ) ķardeşler (dostlar) bolġan ĥālde ( ) serįr ( ) ve 

orunduķlar 

471.9 üzerinde birisi birisine ķarşı bolġanları ĥālde ( ) ucmaħ ehllerini 

ucmaħda meşaķķat 

471.10 ve aġırlıķ tutmas ( ) daħı ucmaħ ehlleri ucmaħdan çıġarılmış bolmaslar 

elbette tamām 

471.12 niǾmet ucmaħda meñgü ķaluvda ( ) minim kullarıma ħaber bir ey muĥammed 

Ǿaleyhi's-selām ( ) bu ŧarįķ 

471.13 ħaber bir düristlikde min ( ) min günāhlarnı bik yarlıķaġuçı hem 

merĥamet ķılġuçımun 

471.14 ( ) daħı bu ŧarįķ ħaber bir düristlikde minim Ǿaźābım ( ) ol 

Ǿaźābım rencitküçi 

471.15 Ǿaźābdur ( ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) ķullarıma ħaber 

bir ibrāhįm Ǿaleyhi's-selāmnıñ 

471.16 ķonaķlarından on iki ferişte digenler ( ) şol zamānda ol ķonaķlar ibrāhįm 

Ǿaleyhi's-selām 

471.17 üzerine kirdiler ( ) bes ey ibrāhįm siñe selām biremiz “es-selām-ü Ǿaleyk” 

didiler (  

471.18 ) ibāhįm Ǿaleyhi's-selām eytdi düristlikde biz sizden ķorķamız diyü çünki 

ferişteler ibrāhįm Ǿaleyhi's-selāmge  

471.19 iźinsiz hem vaķtsiz kirdiler şol sebebli ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām ķorķdı ( ) 

ferişteler eytdiler ey 
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471.20 ibrāhįm ķorķma ( ) düristlikde biz siñe süyünç biremiz bizden ķorķurġa tiyüş 

tügil çünki Ǿādetde 

471.21 süyünç birilmiş kişi süyünç birüvçiden ķorķmay ( ) köp Ǿilm iyesi ir bala birlen 

(isĥāķ Ǿaleyhi's- 

471.22 selām birlen) ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām eytdi Ǿaceblenüp eyā miñe ir bala 

birlen süyünç biresiz mi 

471.23 ( ) miñi uluġlıķ (ķartlıķ) nıñ tutmaķlıġı ĥāli üzerinde yaǾnį ķartayġan 

ĥālimde (  

471.24  ) bes nindi Ǿaceb nerse birlen süyünç biresiz ( ) ferişteler 

eytdiler biz 

471.25 siñe şiksiz ĥaķķ bolġan süyünç birlen süyünç birdük ( ) bes ey 

ibrāhįm (Ǿaleyhi's-selām) 

471.26 ümįd kisüvçilerden bolma ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām ħatunı sāre ķarçıķ bulup özi ķart 

bolġanġa köre Ǿādet 

471.27 iǾtibārı birlen bala boluvdan Ǿaceblendi ama ata ve anasız balanı yaratuvġa ķādir bolġan 

allahü teǾālānıñ ķudretinden 

471.28 Ǿaceblenmedi ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām eytdi kim ümįd kiser ( ) 

rabbisiniñ 

471.29 raĥmetinden yaǾnį hiçkim ümįd kismes ( ) meger allahü teǾālānı maǾrifet 

yolından adaşķan ādemler gine 

471.30 ümįd kiser başķa hiç kim ümįd kismes ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi's-selām eytdi 

( ) ey allah 

 

I / 472 

 

472.1 ŧarafından yiberilgen ilçiler nidür şāǿnıñız (işiñiz) yaǾnį siñe bala birlen süyünç 

birüvden başķa taġı ne nerse 

472.2 üçün kildiñiz ( ) ferişteler eytdiler biz yiberilmiş bolduķ ( ) 

kāfir bolġan 

472.3 ķavmlerge yaǾnį lūŧ (Ǿaleyhi's-selām) ķavmni helāk ķılur üçün yiberildük ( ) 

likin lūŧ hem lūŧnıñ 
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472.4 įmān kitürgen ķavmi ( ) düristlikde biz lūŧnı hem įmān kitürgen ķavmini 

elbette helāklikden 

472.5 ķutķaruvçımız ( ) barçasında bu maǾnā istiŝnānıñ münķaŧiǾ boluvına bināǿen bu 

vaķtde “ ” 

472.6 ķavmden istiŝnā bola elbette lūŧnıñ ālį mücrim ķavmden tügil eger istiŝnā-ı müttaśıl 

bolsa “ ” mücrimįnniñ 

472.7 żamįrinden istįşnā bola maǾnāsı bola “meger ol ķavmden lūŧnı hem įmān kitürgen 

ķavmini helāk ķılurġa 

472.8 yiberilmedük” maǾnāsında çünki ķavm birlen ersāl kāfirlerini de müǿminlerni de şāmil 

( ) meger lūŧ Ǿaleyhi's- 

472.9 selāmnıñ ħatunını helāklikden ķutķarmaduķ ( ) taķdir ķılduķ biz ( ) 

düristlikde lūŧ 

472.10 (Ǿaleyhi's-selām)nıñ ħatunı Ǿaźābda ve helāklikde ķalġuçılardandur ( ) bes kilgen 

zamānda ( ) lūŧ 

472.11 (Ǿaleyhi's-selām)nıñ özine hem įmān kitürgen ķavmine ( ) ilçiler (ferişteler) 

( ) lūŧ Ǿaleyhi's-selām 

472.12 eytdi feriştelerge ( ) düristlikde siz mekrūh körilmiş ķavmsiz yaǾnį sizni 

nefsim mekrūh 

472.13 köre ve sizden ķorķa dip ( ) ferişteler eytdiler biz mekrūh körilmiş ķavm 

tügilmiz belki 

472.14 biz siñe kildük ( ) şol nerse birlen ( ) ol nersede (Ǿaźābda) kāfir bolġan 

ķavmin şik 

472.15 ķılur boldılar yaǾnį biz siñe mekrūh bolġan nerse birlen kilmedük belki sini şādlandura 

turġan nerse 

472.16 birlen kildük (düşmānlarıñnı Ǿaźāb ķıluv birlen ( ) daħı biz siñe ĥaķlıķ 

(ķavmiñniñ yaķına 

472.17 Ǿaźābı) birlen kildük ( ) daħı düristlikde biz siñe ħaber birgen nersemizde rast 

sözlilerdenmiz 

472.18 ( ) bes ehliñ (įmān kitürgen ķavmiñ) birlen seyr ķıl ( ) kiçniñ bir 
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472.19 böleginde ( ) daħı įmān kitürgen ķavmiñniñ arŧlarına iyer yaǾnį arŧlarından 

bar (  

472.20 ) daħı sizden hiç biriñiz arŧına eylenüp ķaramasun yaǾnį kāfir ķavmġa vāķıǾa 

bolġan ķorķınçlı 

472.21 vāķıǾanı körüp ŧāķat tota almav iĥtimāli bar yā ki eger arŧına eylenüp ķarasa kāfir 

ķavmġa irişken 

472.22 Ǿaźāb bu kişige de irişür maǾnāsında ( ) daħı buyurulmış bolġan 

ornıñızġa (allahü teǾālā 

472.23 barurġa ķoşķan orunġa yaǾnį şāmġa) ötiñiz! (barıñız) ( ) daħı biz 

lūŧ (Ǿaleyhi's- 

472.24 selām)ġa bu işni vaĥy ve ĥükm ķılduķ ol iş bu āyet śoñında źikr ķılınaçaķ nesredür 

( ) 

472.25 düristlikde bu ķavmniñ śoñı (arŧı) ( ) kisilmişdür yaǾnį bu ķavmniñ bütün nesli 

biteçekdür ( ) 

472.26 ŧāñ vaķtine kirgenleri ĥālde ( ) lūŧ Ǿaleyhi's-selāmnıñ üyine ķonaķlar 

kilgenni bilgeç sodom 

472.27 şehriniñ ehli kildi ( ) şādlanġanları ĥālde yaǾnį eşekį Ǿamel (livāŧa) ni ŧamaǾ 

ķılup ( ) lūŧ 

472.28 Ǿaleyhi's-selām eytdi kāfir bolġan ķavmine ( ) düristlikde bu ķonaķlar minim 

ķonaġımdur ( ) 

472.29 bes ķonaķlarımnı rüsvāy ķıluv sebebli mini rüsvāy ķılmañız ( ) daħı ķabāĥat 

Ǿamelni ķıluvda 

 

I / 473 

 

473.1 allahdan ķorķıñız ( ) daħı ķonaķlarımnı ħorlav sebebli mini ħorlamañız ( ) 

lūŧ Ǿaleyhi's-selāmnın 

473.2 kāfir bolġan ķavmi eytdiler ( ) eyā biz sini Ǿālimden bir kişini de 

żiyāfet ķıluvdan 

473.3 ŧıymaduķ mı yeise bütün Ǿālemden bir kişiden de bir ķabāĥat Ǿamelni ķaśd ķılġanda 

ŧıyuvdan sini ŧıymaduķ mı 
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473.4 ( ) lūŧ Ǿaleyhi's-selām eytdi ( ) bular minim ķızlarım yaǾnį ķızlarımnı sizge 

nikāĥlep birürmün (  

473.5 ) eger tilegen nerseñizni (şehvetni ötevni) ķıluvçı bolsañız yā ki ķavminiñ 

ķızları 

473.6 murād çünki her peyġamber öziniñ ķavmine ata menzilinde ( ) allahü teǾālā 

eytedür ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) Ǿömriñ 

473.7 (tirüklikiñ) birlen ķasem itüp eytesün yā ki ey lūŧ (Ǿaleyhi's-selām) ĥayātıñ (tirükligiñ) 

ile ķasem itemün ( ) 

473.8 düristlikde lūŧ ķavmi ( ) elbette özleriniñ isrikliklerinde yaǾnį Ǿaķlların 

bitürgen hem ħaŧā 

473.9 birlen śorap arasını ayuruvlarını bitürgen azġınlıķlarında ( ) ĥayrān ve Ǿāciz 

bolġanlardur 

473.10 bes niçük alar siniñ naśįĥatiñni işitsünler ( ) bes lūŧ ķavmini cebrāǿįl 

(Ǿaleyhi's-selām)nıñ 

473.11 ķıçķuruvı tutdı ( ) ķuyaşnıñ yalŧuravı vaķtine (işrāķ vaķtine) kirgenleri ĥālde yaǾnį 

cebrāǿįl Ǿaleyhi's- 

473.12 selām ķıçķurup helāk ķıldı yaǾnį lūŧ Ǿaleyhi's-selām ķavmine Ǿaźābnıñ irişüviniñ başı 

ŧañ vaķtinde boldı ķuyaş 

473.13 nūrlana başlaġan vaķtde boldı ( ) bes sodom şehriniñ yoġarusını töben 

ķılduķ yaǾnį 

473.14 üstini ast ve astını üst ķılduķ ĥażret-i cebrāǿįl sodom şeriniñ yirini evvel kök ŧarafına 

köterdi śoñra 

473.15 eylendürüp ķabladı ( ) daħı lūŧ ķavmi üzerine (üstlerine) yavdurduķ 

473.16 ķızdurılġan ve ķaŧġan balçıķdan bolġan ŧaşlarnı ( ) düristlikde bu lūŧ Ǿaleyhi's-

selām ķavmine irişken Ǿaźābda 

473.17 bolġuçıdur ( ) iǾtibār ķılup fikr ķıluvçı ādemlerge uluġ Ǿibretler 

( ) daħı 

473.18 düristlikde ol sodom şehri yā ki lūŧ ķavminiñ avılları ķureyşlerniñ şāmġa yürüy turġan 

hemįşe ŝābit bolġan 

473.19 yoldadur yaǾnį ādemler yürüy turġan hem işlerini köre turġan yol üstündedür hemįşe ol 

ķavmniñ işlerinden 
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473.20 iǾtibār ķılup fāǿidelenüv mümkin ( ) düristlikde lūŧ ķavmine indürülgen 

nersede (Ǿaźābda) uluġ 

473.21 Ǿibret bardur ( ) įmān kitürgen ādemler üçün ( ) daħı 

düristlikde ike iyeleri 

473.22 boldı yaǾnį medįne yaķınında ķoyı ormanlıķda turġuçı şuǾayyib Ǿaleyhi's-selām ķavmi 

boldı ( ) źulm ķıluvçılar 

473.23 ( ) bes şuǾayyib ķavminden helāk ķıluv birlen öç alduķ biz ( ) daħı 

düristlikde sodom birlen ike 

473.24 ( ) žāhir bolġan yoldadur ( ) ve taĥķįķ ĥicr iyeleri yalġanġa 

yaǾnį medįne 

473.25 birlen şām arasında (ĥicr) birlen aŧalġan çuķurda turġuçı ŝemūd ķavmi yalġanġa tutdı 

( ) 

473.26 peyġamberleri yaǾnį śāliĥ Ǿaleyhi's-selāmnı (bir peyġamberni yalġarġa tutuv Ǿayn bütün 

peyġamberni yalġanġa tutuv ĥükmünde 

473.27 boganlıġı üçün allahü teǾālā cemǾ-i śįġası birlen kitürdi ( ) daħı ŝemūd 

ķavmine śāliĥ Ǿaleyhi's-selām 

473.28 ķolında Ǿalāmetlerimizni birdük (ŧaşdan teve çıġuv kibi) ( ) bes ŝemūd 

ķavmi ol āyetlerden yüz 

473.29 döndürgüçi boldılar ( ) daħı ŝemūd ķavmi ŧaġlardan tişer boldılar 

( ) 

 

I / 474 

 

474.1 üyler itdürüp ( ) ciymirilüvden ve düşmānlarnıñ ħarab itüvinden emįn bolġanları 

ĥālde (  

474.2 ) bes ŝemūd ķavmini cebrāǿįl Ǿaleyhi's-selāmnıñ ķıçķuruvı tutdı ( ) ŧañ 

vaķtine kirgenleri 

474.3 ĥālde ( ) bes ŝemūd ķavminden muñsız ķılmadı (Ǿaźābını yibermedi) 

( ) 

474.4 kesb ķılġan nerseleri (muĥkem üyler binā ķıluvları ve māllarnı köp ķıluvları) 

(  
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474.5 ) daħı köklerni ve yirlerni yaraŧmaduķ biz ( ) daħı kökler birlen yirler 

arasında 

474.6 bolġan nerselerni yaraŧmaduķ biz ( ) meger ĥaķlıķ birlen yaraŧduķ 

( ) daħı düristlikde 

474.7 ķıyāmet elbette kilgüçidür bes ķıyāmet küninde ey muĥammed Ǿaleyhi's-selām sini 

yalġanġa tutķan ādemlerden 

474.8 siniñ üçün öç alur allahü teǾālā ( ) bes ey muĥammed ķavminden 

körkem yüz döndürüv birlen 

474.9 yüz döndür alarnıñ Ǿaźābnı aşıķdurma yā ki ķavmiñ birlen körkem muǾāmele ķıl hem 

alarnı körkem Ǿafv birlen 

474.10 Ǿafv ķıl ( ) düristlikde siniñ rabbiñ ( ) ol rabbiñ bütün Ǿālemni 

yaraŧķuçı ve her 

474.11 nerseni bilgüçidür bes siniñ ĥāliñni de hem ķavmiñ ĥālni de bilür ( ) ve taĥķįķ 

ey muĥammed siñe 

474.12 birdük ( ) yidi āyetni (fātiĥanı) yā ki yidi uzun sūreni (1 baķara 2 āl-i Ǿimrān 3 nisāǿ 

4 māǿide 

474.13 5 enǾām 6 aǾrāf 7 enfāl) ( ) iki ķat oķula turġan āyetlerden yā ki ķıśśalarları2 

vaǾaźleri 

474.14 vaǾadleri vaǾįdleri tekrār źikr ķılınġan sūrelerden eger (sebǾi meŝānį)dan olan murād 

fātiĥa bolsa sūre-i 

474.15 fātiĥānıñ (sebǾi meŝānį) boluvı sebǾ boluvı āyetleri yidi bolġanġa meŝānį boluvı çünki 

her namāzda mükerrer 

474.16 oķula yā ki sūre-i fātiĥanıñ evvelgi yarŧısı allahġa ŝenā bola ikinçi yarŧısı duǾāǿ bola bes 

ikige 

474.17 bölingen bola eger yidi uzun sūre murād bolsa bularnıñ sebǾi boluvı yidi sūre bolġanġa 

köre 

474.18 meŝānį boluvı ķıśśaları vaǾažları vaǾįdleri vaǾįdleri mükerrer bolġanġa köre 

( ) daħı 

474.19 uluġ bolġan ķurānnı birdük siñe (bu Ǿaŧf  baǾzige Ǿaŧf ķüllini ķabįlinden bola) 

( ) ey 

                                                 
2 “ķıssaları” olmalı. 
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474.20 muĥammed Ǿaleyhi's-selām iki köziñni śozma (ķızuġup ķarama) ( ) şol nersege 

( ) ol nerse birlen 

474.21 fāǿidelendürdük ( ) kāfirlerden bolġan śınıflarnı (naśārālar, yehūdler, 

mecūslerni) yaǾnį ey muĥammed 

474.22 bu kāfirlerge birilgen niǾmetlerge ķızuķma ol niǾmetler bik az ne ĥaķįrdür siñe ġāyet 

uluġ hem ħaŧįr niǾmet 

474.23 (ķurān Ǿažįm) birildi bu ķurān niǾmeti yanında başķa ni'metler yoķ ĥükmindedür şunıñ 

üçün de ebū bekr el śıddīķnıñ 

474.24 ĥadįŝinde kildi “bir kişige ķurān birilse bu kişi dünyāda minden başķa kişige minden 

artuķ niǾmet birildi dip 

474.25 iǾtiķād ķılsa taĥķįķ bu kişi allahü teǾālā uluġ ķılġan nerseni kiçikge śaydı ve allahü 

teǾālā kiçik ķılġan nerseni 

474.26 uluġġa śaydı ( ) daħı kafirler üzerine eger įmān kitürmeseler ķayġurma 

(  

474.27 ) daħı müǿminler üzerine cānıñnı yumşaķ ķıl; yaǾnį müǿminlerge töbençįlikli ve 

şefķatli bol 

474.28 ( ) daħı eyt sin ey muĥammed (Ǿaleyhi's-selām) ( ) düristlikde min ( ) 

žāhir ķoķıtuvçımun 

474.29 yaǾnį eger įmān kitürmeseñiz allahnıñ Ǿaźābı sizge iner dip ķorķıtuvçımun ( ) 

nitek 

 

I / 475 

 

475.1 indürdük Ǿaźābnı ( ) ķurānnı bölüvçi yehūdler ve naśārālar üzerine ( ) 

şunday 

475.2 ādemlerdür ol ķurānnı bölüvçiler ( ) ķurānnı ķıldılar ( ) türli cüzǿler 

yaǾnį 

475.3 ehl-i kitāb eytdiler ķurān baǾżısı ĥaķķ tevrāt birlen incįlge muvāfıķ biz mūnisne įmān 

kitüremiz baǾżısı 

475.4 bāŧıl tevrāt birlen incįlge muħālif mūnisni inkār itemiz dip ( ) bes rabbiñ birlen 

yemįn itüp 
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475.5 eytemün ( ) ķurānnı türli kiseklerge bölüvçilerniñ hemmesinden ķıyāmet 

küninde śorarmız 

475.6 ( ) Ǿamel ķılġan nerselerinden ( ) bes ey muĥammed 

(Ǿaleyhi's-selām) buyurulmış bolġan 

475.7 nerseñ birlen ķıçķur yaǾnį ħalķnı dįnge āşikāre daǾvet it ( ) daħı 

müşriklerden 

475.8 yüz döndür alarnıñ eytken sözlerine iltifāt ķılma ( ) düristlikde biz 

( ) siñe 

475.9 sini ħorlavçılar birlen yitermiz yaǾnį sini ħorlavçılarnı helāk itermiz (bular ķureyşniñ 

uluġlarından 

475.10 biş kişi bolġanlar birisi muġįre oġlı velįd ikinçisi vāǿil oġlı Ǿāş üçünçisi ķays oġlı Ǿadiyy 

475.11 dörtinçisi Ǿabd-i yaġūŝ oġlı esved bişinçisi muŧŧalib oġlı esved resūl allahnı ġāyet 

renciteler hem ħorlaylar 

475.12 idi şundan śoñ ĥażret-i cebrāǿįl inüp resūl allahġa eytdi min allahü teǾālā ŧarafından bu 

biş ādemni 

475.13 helāk ķıluv birlen buyurulmışmun dip şundan śoñ her ķayusı bir sebeb birlen helāk 

boldılar ( ) 

475.14 şunday ādemlerdür sini ħorlaġuçılar ( ) alar allah birlen Ǿibādetde şerįk 

ķılurlar ( 

475.15 ) ikinçi maǾbūdnı ( ) bes tiz bilürler dünyā ve āħiretde işleriniñ śoñı nerse 

oldıġını 

475.16 ( ) ve taĥķįķ bilürbiz biz ( ) düristlikde sin ( ) siniñ kökregiñ ŧar 

bolur 

475.17 ( ) kāfirlerniñ eytken nerseleri ( sözleri) sebebli ( ) bes rabbiñniñ 

ĥamdi birlen 

475.18 tesbįħ eyt sin ( ) daħı secde ķıluvçılardan bol sin ( ) daħı 

rabbiñe 

475.19 Ǿibādet ķıl ( ) şiksiz bolġan ölüm kilgenge ķadar yaǾnį tirük bolġan 

ĥāliñde Ǿibādet 

475.20 ķıl ĥicr sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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475.21 * on altunçı sūre naĥl sūresi mekkede ingen yüzde yigirmi sikiz āyet * 

475.22 bismi'l-lahi'r-raĥmani'r-raĥįm 

475.23 ( ) allahü teǾālānıñ vaǾde ķılġan emri kildi yaǾnį kilüvi vācib boldı şol cihetden 

göyā ki 

475.24 kilgen menzilinde ( ) bes ey kāfirler allahnıñ emrini aşuķdurmañız kāfirler 

resūl allah vaǿde 

475.25 ķılġan nerseni (ķıyāmet boluvnı yā ki Ǿaźāb itüvni) yalġanġa tutuv üçün ve ħorlav üçün 

aşuķdurdılar 

475.26 ve eytdiler eger muĥammed Ǿaleyhi's-selāmnıñ bizni ķorķutup vaǾde ķılġan nersesi 

dürist bolsa da bizge sanemlarımız 

475.27 şefāǾat ķılur dip şol ĥaķda allahü teǾālā źikr ķılınġan āyetni indürdi ( ) kamil pāklav 

birlen pāklaymız 

475.28 allahnı ( ) daħı bülend boldı ve yıraķ boldı allahü teǾālā ( ) kāfirlerniñ 

Ǿibādetde şerįk 

475.29 ķılġan nerselerinden ( ) feriştelerni nādānlıķ sebebli ölgen 

köñillerni tirgüze 

 

I / 476 

 

476.1 turġan vaĥy birlen indürür allahü teǾālā ( ) öziniñ emri üçün yā ki emri birlen 

(  

476.2 ) ķullarından tilegen ādemine (peyġamberlerge) ( ) kāfirlerniñ 

ķorķutuvı 

476.3 birlen yaǾnį ķorķutıñız dip vaĥy ķılur ( ) düristlikde şāǿn ( ) yoķdur hiç maǾbūd-ı 

bi’l-ĥaķķ ( ) 
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476.4 meger min ginemün ( ) bes başķaġa Ǿibādet ķıluvda minden ķorķıñız bu āyet 

delālet ķıladur 

476.5 vaĥyniñ ferişteler vāsıŧası birlen boluvına daħı vaĥyniñ ĥāśılı ķuvve-i Ǿilmiyeniñ 

kemāliniñ müntehāsı 

476.6 bolġan tevĥįdke tenbiye boluvına daħı ķuvve-i Ǿilmiyeniñ kemāliniñ müntehāsı bolġan 

taķvālıķ birlen 

476.7 emrge daħı nübüvvetniñ Ǿiŧāǿī boluvına kibi bolmavına ammā munıñ śonıñda źikr 

ķılınacaķ āyetler allahnıñ 

476.8 birligine delālet ķıladur ( ) allahü teǾālā köklerni hem yirlerni 

yaraŧdı ( ) 

476.9 ĥaķlıķ birlen yaǾnį allahü teǾālā ĥikmeti birlen çiklep türli śıfatlar ve türli vażǾlar şikler 

miķdārlar üzerinde 

476.10 köklerni ve yirlerni yoķdan bar ķıldı ( ) yıraķ boldı allahü teǾālā ( ) 

kāfirlerniñ 

476.11 Ǿibādetde allahġa şerįk ķılġan nerselerden yaǾnį kökler yirlerden yā ki vucūdında 

beķāsında kökler birlen 

476.12 yirge muĥtac bolġan nerselerden yā ki köklerni yirlerni yaraŧuvġa ķādir bolmaġan 

nerselerden Ǿibādetde allahġa 

476.13 kāfirlerniñ şerįk ķılġan nerselerinden yıraķ boldı bir vaķtde selef oġlı übeyy resūl 

allahġa bir ķuruġan 

476.14 çürügen süyek tüşüp kildi ve eytdi ey muĥammed bu süyekni de allahü teǾālā ķıyāmet 

küninde tirgüzüp ķobarur 

476.15 dip iǾtiķād ķılasun mi didi şol ĥaķda źikr ķılınaçaķ āyet indi ( ) 

allahü teǾālā 

476.16 ādemni aślā tirükligi ve sizüvi bolmaġan meni śuvından yaraŧdı ( ) bes şol 

vaķtduķ ādem 
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476.17 yaǾnį necs śudan yaraŧılġaçda (yaraŧılup da) ( ) baǾsni nefy ķıluv üçün delįl 

žāhir ķıluvçı 

476.18 ķaŧı daǾvā ķılışuvçı ve ķıçķuruşuvçıdur * allahü teǾālā dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ 

fāǿidelerini beyānda źikr  

476.19 ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı dört ayaķlı hayvānlar (teve śıġır ķoy 

476.20 keçi kibiler) ni allahü teǾālā sizniñ fāǿideñiz üçün yaraŧdı ( ) ol dört ayaķlı 

476.21 hayvānlarda sizniñ üçün śalķınlıķdan calķı turġan nerse bardur yaǾni cünlerinden 

kiyimler yaśap 

476.22 kiyersiz ( ) daħı fāǿideler bardur yaǾnį neslleri (balaları) ve sütleri ķaŧıķları 

birlen 

476.23 fāǿidelenürsiz ( ) daħı ol dört ayaķlı ĥayvānlardan (inlerinden ve 

maylarından) 

476.24 aşarsız dört ayaķlı ĥayvānlardan başķa da ķaz ördek tavıķ balıķ kibi aşala turġan 

ĥayvānlar bolsa da 

476.25 allahü teǾālā bularnı taħķįķ ķıldı meǿkūlātda aśl bolġanlıķları üçün ( ) 

daħı 

476.26 sizniñ üçün bu dört ayaķlı ĥayvānlarda ziynet bardur ( ) kiç birlen ķırdan 

(boluvından) 

476.27 yaŧa turġan orunlarına ķaytarġan vaķtiñizde ( ) daħı irte birlen kütüvge 

sürüp ķırġa 

476.28 çıġarġan vaķtiñizde ( ) daħı bu dört ayaķlı ĥayvānlar şehrlerge 

yükleriñizni yüklerler 

476.29 (tartup iterler) ( ) ol şehrlerge irişküçi bolmas idiñiz eger ol dört ayaķlı 

 

I / 477 
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477.1 ĥayvānlar (teve) yaraŧılmış bolmasa idi ( ) meger nefsleriñizniñ meşaķķati 

ve küçlenüvi birlengine 

477.2 irişür idiñiz yaǾnį öziñizni de (yüksiz gine) aġırlıķ birlen irişdürür idiñiz ķayda 

arķalarıñızġa yük tartup 

477.3 itüv anası bütünley mümkin tügil ( ) düristlikde sizniñ rabbiñiz ( ) bu 

dört ayaķlı 

477.4 hayvānlarnı yaraŧuv sebebli sizge şefķat ve merĥamet ķıluvçıdur bu āyetde delālet bar 

teve śıġır ķoy kiçe kibi 

477.5 ĥayvānlardan itlerini ve maylarunı aşav birlen hem sütlerini ve ķaŧuklarunı içüv birlen 

hem bu ĥayvānlarġa 

477.6 (meŝelā teve kibisine) aŧlanuv hem yük śaluv hem yük ŧaşuv üçün icārege birüv birlen 

ve hem her ķayusunıñ 

477.7 cünleri birlen kiyim yaśap fāǿidelenüvniñ düristligine * allahü teǾālā aŧ ķaçır işek itlerini 

aşavnıñ 

477.8 ĥarām boluvı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı allahü 

teǾālā aŧlarnı hem 

477.9 ķaçırlarnı hem işeklemi yaraŧuvı ( ) sizniñ aŧlanmaķıñız üçün ( ) daħı 

ziynet üçün 

477.10 yaraŧdı ( ) daħı yaraŧur allahü teǾālā ( ) sizniñ bilmegen nerseleriñizni 

meŝelā “merkūbāt-ı  

477.11 berriyyeyi buħariyye” kibi pār birlen ķurı yirde yürüy turġan maşina  (şemendüfer) 

“merkūbāt-ı berriyyeyi güherbaǿiyye” 

477.12 iliktirük ķuvveti birlen ķurı yirde yürüy turġan maşina (tıramvay) kibi daħı “merķūbāt-ı 

baħriyyeyi buħariyye” 

477.13 kibi śuda yürüy turġan paraħotlar imām-ı aǾźām bu āyet birlen aŧlarnıñ ķaçarlarnıñ hem 

işeklerniñ itleriniñ 
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477.14 ĥarām boluvına istidlāl ķılġan çünki allahü teǾālā bu āyetde bu üç ĥayvānnı aŧlanur üçün 

hem ziynet üçün 

477.15 yaraŧuvı birlen bendelerge minnet ķılġan elbette mundan biline bu üç ĥayvānda kemāl 

niǾmet aŧlanuv birlen 

477.16 ziynet kine iken başķa nerse tügil iken çünki ĥakįm-i muŧlaķ bolġan allahnıñ āǾlā bolġan 

niǾmet bolġanda 

477.17 iźni bolġan niǾmet birlen minnet ķıluv iĥtimāli yoķ bes bu āyetde aŧ birlen ķaçırnı 

aşavnı dürist körüvlerinde 

477.18 imām ebū yūsūf hem imām muĥammed ve imām şāfiǾįni redd bola hem ehli işekni 

aşavnı dürist körüvde imām mālikni 

477.19 red bola ammā vaĥşį işek bi’l-ittifāķ  dürist ĥanefį Ǿālimleri aŧ itiniñ ĥarāmlıġına 

barsalar da ĥarām lafžnı iŧlāķ 

477.20 ķılmadılar mekrūh didiler baǾżısı mekrūh tenzįhi baǾżısı mekrūh taĥrįmi didi likin eśaĥĥ 

mekrūh taĥrįmi 

477.21 boluvı bu ĥaķda sözler köp tafśįlini bilesi kilgen ādem (el-tafsįrāt el-aĥmediyyege) 2 

mürācaǾat ķılsun 

477.22 ( ) daħı allahü teǾālā üzerine ĥaķdur ve ŝābitdür ĥaķġa irişdürgüçi toġrı 

yolnı 

477.23 beyān itüv ( ) daħı ol yoldan ĥaķlıķġa irişdürgüçi yoldan aşķanı da bar anasını 

beyān 

477.24 allahü teǾālāge ĥaķķ tügil ( ) eger allahü teǾālā ĥaķķ ve toġrı yolġa 

könülüviñizni tilese 

477.25 barçañıznı köndürür idi ( ) ol allahü teǾālā kökden buluŧdan yā ki 

kök 

477.26 ŧarafından indürdi ( ) śunı ( ) ol śudan sizniñ üçün içmelik bardur 

( ) 

477.27 2-) at itin aşav ĥarām boluv elbette oşbu ayetden fehmlenedür, çünki aldaġı (ve alā 

enǾām) āyetinde iti aşala turġan 
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477.28 ĥayvānlarnı beyān itdi ammā bu āyetde atlana turġan ĥayvānlarnı beyān itdi; oşandaķda 

eŧibba aŧ iti kökrekge 

477.29 żararlı boluvın beyānları tamām, mażar şeylerden śanmaķları, elbette ĥarāmlıġına delįl 

iǾmām-ı aǾžamda ĥarām digen sizge şol yiter.ş.h. 

 

I / 478 

 

478.1 daħı ol śudan ölenler ĥāśıldur (her yirde tüşe turġan nersege şecer ıŧlāķ ķılına ( ) 

ol 

478.2 ölende ĥayvānlarıñıznı oŧlatursız ( ) allahü teǾālā ol śu birlen sizniñ 

üçün iginlerni 

478.3 ösdürür ( ) daħı zeytün aġaçlarnı ħurma aġaçlarnı ve yözim 

478.4 aġaçlarnı ösdürür ( ) daħı her bir yimişlerden baǾżısını ösdürür 

( ) düristlikde 

478.5 bu źikr ķılınġan nerseler de bolġuçıdur ( ) allahnıñ barlıġına uluġ ve ĥikmetine 

Ǿalāmet ( ) fikr ķıla 

478.6 turġan ķavm üçün anıñ üçün bir ādem yirge tüşken (saçilgen) orlıķnı oylasa meŝelā yir 

astında 

478.7 ol orlıķġa yuvaşlik irişe de orlıķnıñ üstünden yarılup sap çıġa astından yarılup tamarlar 

çıġa 

478.8 mundan śoñ öse de yafraķlar ve saçaķler çıġa hem yimişler çıġa her birisi bir tüsde 

bolmay türli tüsde 

478.9 bola ve türli ŧabįǾatde bola ĥālbūkim madde bir hem yirniñ ŧabįǾatiniñ ve felekniñ 

teǿŝįriniñ nisbeti de berāber 

478.10 elbette bu işler düşmānlarnıñ ķarşı kilüvinden muķaddes bolġan fāǿįl-i muħtār allahnıñ 

fiǾili birlen bolurġa 
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478.11 tiyüş ( ) daħı allahü teǾālā sizniñ fāǿidelenüviñiz üçün masħar itdi ( ) 

kiçni 

478.12 ve kündizni ( ) daħı ķuyāşnı ve aynı yaǾnį bu nerselerni sizniñ 

fāǿidelenüviñiz üçün 

478.13 ĥāżirledi ( ) daħı yuldızlar allahnıñ emri birlen masħarlerdür allahü 

teǾālānıñ bu 

478.14 sözinde baǾż bir bāŧıl iǾtiķādda bolġan ādemlerge cevāb bar yaǾnį yirde öse turġan 

nerselerniñ vucūdında 

478.15 yuldızlarnıñ ĥareketleri hem vaziǾeleri müǿeŝŝer digen ādemniñ sözine çünki yirde öse 

turġan 

478.16 nerselerniñ vucūdında yuldızlarnıñ ĥareketleri vażiǾeleri müǾeŝŝer bolġanda hem elbette 

bu yuldızlarnıñ  

478.17 źātları ve śıfatları mümkin olduġından bularnı įcād ķıla turġan muħaśśaś bolġan fāǾil-i 

muhtār bolup 

478.18 vācibü'l-vucūd bolġan źāt kirek ve’l irūd yā ki teselsül lāzım bola ol źāt elbette allahü 

teǾālā “beyđāvį” 

478.19 ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan nerselerde uluġ Ǿibretler bar ( ) 

Ǿaķllarunı 

478.20 yürütüp oylaġan ķavm üçün ( ) daħı şol nerselerni allahü teǾālā sizniñ fāǾidelenüviñiz 

üçün 

478.21 masħar ķıldı ( ) ol nerseler ĥayvānlar ve ölenlerni allahü teǾālā sizniñ 

fāǿideñiz 

478.22 üçün yaratdı ( ) ol nerselerniñ tüsleri türli bolġan ĥālde ( ) 

478.23 düristlikde bu yirde bolġan nerselerni allahnıñ ķıluvında bolġuçıdur ( ) uluġ Ǿibret 

(  
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478.24 ) vaǾažlengen ve eŝerlengen ķavm üçün allahü teǾālā balıķ itiniñ ĥelāl boluvı 

hem incüge ĥuliyy 

478.25 dip iŧlāķ ķılınuv ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ve ol allahü teǾālā 

şunday allahdur ki 

478.26 ( ) sizniñ balıķ avlap hem töbini tüşüp incü çıġarup daħı kime ve paraħod ile 

478.27 suda itüp yürüp fāǿidelenüviñiz üçün dinigizni masħar itdi ( ) ammā diñigizde 

avlav 

478.28 üçün masħar itdi diñgizni diñgizden aşavıñız üçün ( ) çiy (suiji) itni yaǾnį 

balıķnı 

478.29 (balıķ itini bozuluvından ķorķup tiz aşalduķı üçün allahü teǾālā ŧarį diyü śıfatladı 

(  

 

I / 479 

 

479.1 ) daħı diñgizge çomuv üçün masħar itdi diñgizni diñgizden çıġaruvıñız üçün ( ) 

ziynet 

479.2 (incü ve mercan)ni ( ) ol ziynetni kibersiz yaǾnį ħatunlarıñız kiyer “ħatunlarnıñ” 

ziynetlenüvi 

479.3 irlerine muĥabbetli körünür üçün bolġanġa köre allahü teǾālā kiyersiz dip irlerge ħitāb 

indürdi 

479.4 göyā ki irler digen ĥükminde bolġanġa köre ( ) daħı dįñgizge aŧlanuv üçün 

diñgizni 

479.5 masħar itdi (kime paraħod ile yürüvni) bu ni allahü teǾālā beyān ite bu revişçe daħı 

kimeni oşandaķ 

479.6 paraħoŧnı körürsün sin ( ) dįñgizde burnı birlen śunı yarup yürüvçi 

( ) 
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479.7 allahü teǾālā bu dįñgizni sizge masħar itdi iǾtibār ķıluvıñız daħı allahnıñ fażlından 

isteviñiz (sevdā itüp yürüviñiz) 

479.8 üçün ( ) daħı allahnıñ niǾmetine şükr ķıluvıñız üçün bu āyetde ĥükm 

cihetinden iki 

479.9 nerse maķśūd birisi balıķ itiniñ ĥelāl boluvı āyetden açuķ bilindi ġāyesi balıķ iti Ǿarafda 

it ismi 

479.10 birlen aŧalmay çünki itde ķaŧılıķ bolurġa kirek balıķ itinde ķan bolmaġanġa köre ķaŧılıķ 

yoķ 

479.11 şunıñ üçün bir ādem it aşamam dip yemįn itse balıķ iti aşasa ĥāniŝ bolmay imām mālik 

daħı 

479.12 imām ŝevrį bu āyetden balıķ iti aşamam dip yemįn itken ādemniñ balıķ aşaġanda ĥāniŝ 

boluvına 

479.13 istidlāl ķılġanlar çünki allahü teǾālā balıķ itni it tesmiye ķılġan digenler biz cevāb 

biremiz yemįn 

479.14 Ǿarafge mini Ǿarafda balıķ iti it tügil muna niteki allahü teǾālā ķurānda kāfirni dabbe 

diyü aŧadı bir ādem dabbege 

479.15 aŧlanmam dip yemįn itse kāfirge aŧlanuv birlen ĥāniŝ bolmay oķandaķ bir kişi ħādimine 

eytse bir niçe dirhemlik 

479.16 it alup ķayt dip ħādim balıķ iti alup ķaytsa ħoca inkār itse ĥaķķı bar ikinçi maķśūd 

ĥuliyyniñ 

479.17 incüge ıŧlāķ ķılınuvı bir kişi ĥuliyy kiymem dip yemįn itse incüden tizilgen bav kisse 

başķa nerse birlen  

479.18 ziynetlengen bolmasa imām ebū yūsuf birlen imām muĥammed ķaşında ĥāniŝ bola 

çünki allahü teǾālā incüni ĥuliyy dip 

479.19 tesmiye itdi imām-ı aǾžam ĥāniŝ bolmaydı çünki incü Ǿarafda muraśśaǾ bolup ķına 

kiyile yemįn Ǿarafke 

479.20 mübnįdi ( ) daħı allahü teǾālā yirge ŧaġlar taşladı (yaraŧdı) (  
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479.21 ) sizniñ yürüviñiz sebebli yirniñ avışuvı ve silkinüvi mekrūh bolġanlıķı üçün ( ) 

daħı yirde 

479.22 yılġalar yaraŧdı ( ) daħı yollar yaraŧdı ( ) maķśūdlarıñızġa 

könülüviñiz üçün 

479.23 ( ) daħı yirde allahü teǾālā Ǿalāmetler ķıldı yol yürüvçi ādemler ol Ǿalāmetler 

birlen maķśūdlarına 

479.24 könülürler meŝelā ŧaġ ve çuķur ve cil kibi nerseler (çaķırum ve tiligram baġanaları 

murād boluvnı da iĥtimāl tuta) 

479.25 ( ) daħı yuldızlar birlen ( ) ādemler kiçde śularda ve ķurı yirlerde 

maķśūdlarına 

479.26 könülür ( ) eyā bütün nerseni yaraŧķan źāt (allahü teǾālā) ( ) hiç 

nerse yaraŧmaġan 

479.27 nerse (śanemler) kibi mi elbette tügil ( ) eyā vaǾažlenmesler mi ādemler 

( ) 

479.28 ve eger allahnıñ niǾmetni śanasañız ( ) śanap bitürürge küçiñiz yitmes ( ) 

düristlikde allahü 

479.29 teǾālā ( ) elbette niǾmetiniñ şükrini ötevde bolġan kimçilikiñizni yaraŧķuçıdur 

hem merĥamet 

 

I / 480  

 

480.1 ķılġuçıdur küfrān niǾmet ķılduķıñız üçün Ǿaźābnı aşuķdurmas ( ) ve allahü 

teǾālā bilür (  

480.2 ) yaşrin ve āşikāre ķılġan nerseleriñizni (Ǿamelleriñizni ve iǾtiķādlarıñıznı) 

( ) daħı 
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480.3 şunday nerseler ( ) kāfirler ol nersege allahdan başķa Ǿibādet 
ķılurlar yaǾnį 

480.4 kāfirlerniñ ündegen maǾbūdleri ( ) hiç nerseni yaraŧmaslar 

( ) ĥālbūkim 

480.5 özleri yaraŧılmışlardur ( ) ölüklerdür ( ) bi’ź-źat tirükler tügillerdür elbette 
maǾbūd bolġan 

480.6 nerse biǾź-źat tirük bolup anarġa hiç vaķt ölüm Ǿārıż bolmasķa kirek ( ) daħı 
ol 

480.7 maǾbūdler bilmesler ( ) özleriniñ yā ki Ǿābidlerniñ ķayu vaķtde 
ķabrlerinden ķobarılmış boluvlarını 

480.8 elbette maǾbūd bolġan nerse munı bilürge kirek ( ) sizniñ maǾbūdıñız bi 

maǾbūddur ( ) 

480.9 bes şunday ādemler ( ) ahretge įmān kitürmesler ( ) ol 
ādemlerniñ 

480.10 köñillleri allahnıñ birligini inkār itüvçidür ( ) daħı alar allahnıñ 
birligine įmān 

480.11 kitürüvden tekebbürlenüvçilerdür ( ) ĥaķķ boldı ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) bilür (  

480.12 ) ādemlerniñ yaşrin ķılġan nerselerini ve āşikāre ķılġan nerselerini hem her 
ķayusı berāberinde 

480.13 tiyüş cezā birür ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) aślā tekebbürlik 
ķıluvçılarnı dost 

480.14 körmes ammā įmānda tekebbürlik ķıluvçılarnı bigrek de dost körmes ( ) ve 
her ķayçan mekke 
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480.15 kāfirlerine eytilse ( ) rabbiñiz muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmge nerse 

indürdi dip ( ) 

480.16 kāfirler eytürler ādemlerni azduruv üçün evvelgilerniñ yalġanlarnı indürdi dip indürdi 
diyüvleri 

480.17 ħorlav ŧarįķinçe yā ki farżġa bināǿen ( ) kāfirler bu sözni eytdiler 
ādemlerni azduruv 

480.18 üçün hem özleriniñ azġunlıķlarınıñ günāhsını yüklev üçün ( ) kāmil itüp 

( ) 

480.19 ķıyāmet küninde ( ) daħı şol kişilerniñ günāhlarından baǾżısını yüklev 

üçün ( ) 

480.20 ol kişilerni azdururlar ( ) bilüvden başķa bolġanları ĥālde ol azdurulmış kişiler 
yaǾnį 

480.21 azġunlıķ dip bilmegenleri ĥālde ( ) āgāh bolıñız ( ) kāfirlerniñ yüklegen 
nerseleri 

480.22 ni yavız boldı ( ) taĥķįķ şunday ādemler mekr ķıldı peyġamberler ĥaķında 

( ) mekke 

480.23 kāfirlerinden burun ( ) bes allahü teǾālā ol kāfirlerniñ binālarnı ħarāb 
itüvni ķaśd ķıldı 

480.24 ( ) nigizi cihetinden ( ) bes evvel kāfirlerniñ binālarınıñ 
tevbesi üstlerine 

480.25 ciymirilüp tüşdi ( ) üstlerinden ( ) daħı ol kāfirlerge Ǿaźāb kildi 

(  

480.26 ) bilmegenleri ve oylaġanları cihetinden * baǾżılar bu kāfirlerden murād kenǾān 
oġlı nemrūd 
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480.27 digenler nemrūd kökdegi işlerge muŧŧaliǾ bolaym dip biş yüz arşın biyiklikde kābil 
şehrinde bir serāy binā 

480.28 ķıldı allahü teǾālā ol serāynı cil birlen helāk itdi nemrūdniñ hem ķavminiñ üstine 
ciymirilüp tüşdi 

 

I / 481 

 

481.1 hemmesi helāk boldı digenler “beyđāvį” ( ) munıñ śoñında ķıyāmet 

küninde ( ) 

481.2 rüsvāy ķılur allahü teǾālā ol kāfirlerni ( ) daħı allahü teǾālā eytür 
minim şerįklerim ķayda dip 

481.3 ( ) şunday şerįklerim ( ) ol şerįklerim ĥaķında müǿminlerge 
ħilāflıķ ķılur ve düşmān 

481.4 bolur boldıñız diyü allahü teǾālānıñ şerįklerim dip özine iżāfe ķıluvı istihazāǿ üçün yā ki 
müşriklerniñ 

481.5 iżāfesini ĥikāyet üçün ( ) Ǿilm birilgen ādemler (peyġamberler 
yāķi Ǿālimler) eytür 

481.6 ( ) düristlikde bu künde (ķıyāmet küninde)gi rüsvālıķ ( ) daħı 

yavızlıķ (Ǿaźāb) (  

481.7 ) kāfirler üzerinedür ( ) şunday kāfirlerdür ( ) ol kāfirlerni 
ferişteler 

481.8 öltürür (cānlarnı alur) ( ) özlerine žulm ķılġanları ĥālde ol kāfirler yaǾnį 
özlerini 

481.9 meñgülik Ǿaźābke müsteĥaķ ķıluvları sebebli özlerine žulm ķıluvçılardur ( ) 
be tde s ölgen vaķ

481.10 boy śunuvnı śalurlar ( boy śonarlar) ( ) yavızlıķdan (küfrden) ķılur 
bolmaduķ biz 
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481.11 digenleri ĥālde yaǾnį dünyāda ķılġan yavızlıķlarnı inkār iterler (belį)) ferişteler inkār 
itüp eytürler yoķ 

481.12 eli yaşirmey gine turıñız belį siz yavızlıķnı ķıldıñız ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) bilüvçidür (  

481.13 ) siz kāfirlerniñ ķılġan nerseñizni (küfriñizni) hem Ǿameliñiz berāberinde tiyüşli 
cezā birüvçidür 

481.14 ( ) bes kāfirlerge ķıyāmet küniñde eytilür cehennem işiklerine 
kiriñiz yaǾnį her śınıfıñız 

481.15 özi üçün ĥāżirlengen işikinden kirsün ( ) ol cehennemde meñgü ķalġanları 
ĥālde 

481.16 ( ) bes ni yavız boldı ( ) tekebbürlik ķıluvçılarnıñ baraçaķ özni1 
bolġan cehennem 

481.17 ( ) daħı küfrden śaķlanġan ādemlerge (müǿminlerge) eytildi 

( ) rabbiñiz 

481.18 sizge ni nerse indürdi diyü ( ) müǿminler eytürler izgü bolġan nerseni indürdi 

dip (  

481.19 ) bu dünyāda izgülik ķılġan ādemler üçün bolġuçıdur ( ) izgülik ve 
körkem tirüklik 

481.20 ( ) daħı āħiret yurŧı (yaǾnį ŝevābı) ( ) dünyāda bolġan izgülikden 
izgürekdür 

481.21 ( ) ve ni ħoş boldı küfrden śaķlanuvçılarnıñ yurŧı bolġan cennet 

( ) 

                                                            

1 “ornı” olmalı. 
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481.22 küfrden śaķlanuvçı ādemlerniñ yurŧı bolġan ucmaħ Ǿadn (ikāmet) ucmaħlarıdur 

( ) küfrden 

481.23 śaķlanġan ādemler ol ucmaħlarġa kirürler ( ) ol ucmaħlarnıñ 
astlarından 

481.24 yılġalar (śular) aķġanı ĥālde ( ) ucmaħķa kirgen ādemler üçün 
ucmaħda tilegen 

481.25 nerseleri bolur bu āyetde her tilegen nersesini tabmay iken meger ucmaħda ġına ŧaba 
alaçaķ 

481.26 ikençilikke ( ) oşandaķ yaǾnį źikr ķılınġan cezā kibi ( ) 
allahü teǾālā küfrden 

481.27 śaķlanuvçılarnı cezā (ülüş)ler ( ) şunday ādemlerdür küfrden śaķlanuvçılar 

(  

481.28 ) ol ādemlerni ferişteler öltürür cānlarunı alur ( ) özlerine küfr birlen 
žulm 

481.29 ķıluvdan pāk bolġanları ĥālde ( ) küfrden śaķlanuvçılarnıñ cānlarunı 
alġanda 

 

I / 482 

 

482.1 ferişteler eytürler sizge selāmetlikdür mundan śoñ sizge mekrūh nerse irişmes 

( ) ķıyāmet 

482.2 küninde eytürler ucmaħķa kiriñiz ( ) dünyāda ķılġan Ǿilmiñįz 

berāberinde ( ) 

482.3 źįkr ķılınġan kütmesler ( ) meger cānlarunı alur üçün feriştelernįñ 
özlerine 
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482.4 kilüvini küterler ( ) yā ki ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) rabbiñniñ 
emriniñ (Ǿaźābınıñ yā ki 

482.5 ķıyāmetiniñ) kilüvini küterler ol kāfirler ( ) oşandaķ yaǾnį bu kāfirlerniñ allahġa 
şirkni ve sini 

482.6 yalġan tutuvnı ķıluvları kibi ( ) bu kāfirlerden (mekke kāfirlerinden) 
burun bolġan kāfirlerde 

482.7 allahġa şirkni peyġamberlerini yalġanġa tutuvnı ķıldılar bes ol kāfirler helāk boldı bu 
kāfirlerde şulay 

482.8 helāk bolurlar ( ) daħı kāfirlerni helāk ķıluvı sebebli allahü teǾālā kāfirlerge 
žulm (cebr) itmedi 

482.9 ( ) likin ol kāfirler küfrleri sebebli özlerine žulm ķıluvçı 

boldılar (  

482.10 ) bes ol kāfirlerge Ǿamel ķılġan nerseleriniñ yavızlıķları (cezāları) irişdi 

(  

482.11 ) daħı ol kāfirlerni iĥāŧa ķıldı çolġap aldı ( ) şol nerse yaǾnį şol nerseniñ cezāsı 
Ǿaźāb 

482.12 ( ) ol nerseni ħorġa śayur boldılar ( ) daħı Ǿibādetde 
allahġa şerįk 

482.13 iŝbāt ķıluvçı kāfirler eytdi ( ) eger allahü teǾālā tilese idi ( ) 
allahdan başķa biz 

482.14 Ǿibādet ķılmas idük ( ) hiç nersege ( ) bizde daħı atalarımızda 
Ǿibādet kılmas idi 

482.15 ( ) daħı allahdan başķa hiç nerseni ĥarām diyü ĥükm ķıla almas 
idük bu sözni 

482.16 müşrikler resūl allahnıñ peyġamber boluvını hem teklįfini inkār itüp ħorlap eytdiler 
allahü teǾālā tilegen 
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482.17 nerse vācib ve tilegen nersesi mümtenįǾ munda teklįfniñ fāǿidesi yoķ didiler ( ) 
oşandaķ 

482.18 yaǾnį bu kāfirler ķılġan kibi ( ) bu kāfirlerden ilk bolġanlarıda şulay 
ķıldı yaǾnį allahġa 

482.19 müşrik boldılar hem allahü teǾālā ĥelāl ķılġan nerseni harām ķıldılar ( ) 
bes resūller üzerine 

482.20 vācib bolmas ( ) meger allahü teǾālā vaĥy ķılġan nerseni irişdürüvgine 

vācib bolur (  

482.21 ) ve taĥķįķ biz her ümmetke yiberdük ( ) peyġamberni ( ) 
ķavmlerine allahġa Ǿibadet ķlııñız dip 

482.22 buyuruv birlen ( ) daħı kavmlerine şeyŧānġa Ǿibādet ķıluvdan 
śaķlanıñız dip buyuruv birlen  

482.23 yaǾnį bu ŧarįķ emr ķılıñız dip yiberdük ( ) bes ol ümmetden 
(peyġamberlerniñ ĥaķlıķġa 

482.24 köndürüvge ŧırışuvları sebebli )  allahnıñ įmānġa köndürgenleri bardur ( ) daħı 
ol ümmetden 

482.25 şunday ādemler bardur ( ) ol ādemler üzerine azġunlıķ ŝābit boldı 

(  

482.26 ) be yirde seyr ķılıñız ey ķureyşler ( ) bes iǾtibār ķılup ķarañız 
niçük boldı 

482.27 ( ) peyġamberlerni yalġanġa tutuvçılarnıñ (Ǿād ŝemūd ķavmi kibilerniñ) 

śoñġı ĥāli (  

482.28 ) ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) eger sin ķavmiñni įmānġa köndürüvge 

ĥarįś bolsañ da ( ) 
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I / 483  

 

482.1  bes düristlikde allahü teǾālā įmānġa köndürmes ( ) allahü teǾālā anıñ azġunlıķını 

tilegen ādemni (  

482.2 ) daħı ol allahü teǾālā azġunlıķlarnı tilegen ādemler üçün hiç yardemçiler 
(Ǿaźābnı yiberüvçiler) 

482.3 yoķdur ( ) daħı baǾŝni inkār itüvçi kāfirler allah birlen yemįn 

itdiler ( ) 

482.4 yemįnleriniñ ġāyesi (çigi) birlen ( ) allahü teǾālā ölgen 
ādemlerni ķabrlerinden 

482.5 ķobarmas diyü (belį) allahü teǾālā bu sözlerini redd ķılup eytedür belį ķobarur diyü 

( ) allahü teǾālā 

482.6 ölgen ādemlerni ķabrlerinden ķobaruv birlen vaǾde ķılmaķ birlen vaǾde ķıldı ( ) 
allahü teǾālā üzerindedür  

482.7 ol vaǾdeni yirine yitkerüv ( ) ĥaķķ bolġan vaǾde birlen vaǾde ķıldı 

( ) likin ādemlerniñ 

482.8 köbisi ( ) ķabrlerinden ķobarılmış boluvlarnı bilmesler ( ) allahü 
teǾālā ādemlerni ķabrlerinden 

482.9 ķobarur ādemlerge beyān ķıluv üçün ( ) şol nerseni (ĥaķlıķnı) ( ) ol 
nersede ādemler 

482.10 iħtilāf ķılurlar ( ) daħı kāfir bolġan ādemler bolsun üçün 
ādemlerni ķabrlerinden 

482.11 ķobarur ( ) düristlikde ol kāfir bolġan ādemler ( ) yalġançılar boldılar 
yaǾnį ādemlerni 
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482.12 ķabrlerinden ķobaruvġa ĥikmet-i muķtażā dāǾį bolġan sebeb ŝevāb hem Ǿiķāb birlen 
ĥaķķ birlen bāŧıl 

482.13 arasını hem ĥaķlıķda bolġan ādem birlen baŧıllıķda bolġan ādem arasını ayuruv 

( ) budur 

482.14 başķa tügildür bir nerseniñ boluvı üçün bizniñ sözimiz ( ) her ķayçan ol 
nerseni bar ķıluvnı 

482.15 tileseñ ( ) ol nersege bol sin dip eytüvimizdür ( ) bes bolur ol 
nerse 

482.16 yaǾnį bizge hiçbir nerseni bar ķıluv aġır tügildür yalġız irādemizniñ taǾalluķı birlen bar 

bolur (  

482.17 ) daħı şunday ādemler allah yolında (mekkeden) hicret ķıldılar 

( ) žulm 

482.18 ķılınġanları śoñında mundan murād ķureyşler ŧarafından žulm çikken resūl allah hem 
muhācirlerdür bularnıñ baǾżısı 

482.19 ĥabeşege baǾżısı medįnege hicret ķıldılar yā ki resūl allah medįnege hicret ķılġannıñ 
śoñında mekkede maĥbūs 

482.20 bolup mažlūm bolġan śaĥābeler murād : bilāl śuheyb hem ĥabbāb Ǿammār Ǿābis ebū 
cendel süheyl kibiler 

482.21 (rađį allahü teǾālā Ǿanhüm ecmaǾįn) ( ) mažlūm bolġannıñ 
śoñında mekkeden hicret ķılġan 

482.22 ādemlerge körkem menzil (medįneni) ĥāżirlermiz ( ) daħı āħiret ecri 
uluġraķdur 

482.23 dünyāda birilgen ecrden ( ) eger kāfirler allahnıñ muhācirlerge dünyā ve 
āħiret saǾādetni 

482.24 cıyġanlıķnı bilseler ( ) mažlūm bolġannıñ śoñında hicret ķılġan ādemler 
şunday ādemlerdür 

482.25 kāfirlerniñ rencitüvine śabrlıķ ķıldılar ( ) daħı rableri üzerine 
işlerini ŧabşırur 
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482.26 boldılar ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām biz sinden ilk peyġamber 

itüp yibermedük ( ) meger 

482.27 irlerni yiberdük ferişteler yibermedük ( ) ol resūllerge vaĥy ķılurmız bu söz 
ķureyşlerni redd 

482.28 bola ķureyşler eytdiler “allahü teǾālā ādemler arasından peyġamber yibermekden pāk 
peyġamber yiberse ferişteden yiberür 

482.29 idi “ diyü yaǾnį allahü teǾālānıñ Ǿādeti cārį boldı daǾveti Ǿamme üçün ferişteler tili 
üzerine vaĥy ķılınġan 

 

I / 484 

 

484.1 ādemlerni peyġamber itüp yiberüv birlen ( ) eger bu işde şik 
ķılsañız Ǿilm ehlinden 

484.2 śorañız ( ) eger öziñiz bilmes bolsañız bu āyet delālet ķıladur allahü 
teǾālānıñ daǾveti 

484.3 Ǿamme üçün ħatunnı daħı śabįni peyġamber itüp yibermevine ammā feriştelerden 
peyġamberler bolsa da alar 

484.4 daǾveti Ǿamme üçün mebǾūŝ tügil belki feriştelerge yā ki peyġamberlerge mebǾūŝ 

( ) biz 

484.5 peyġamberlerni yiberdük žāhir muǾcizeler hem kitābler birlen ( ) 
daħı ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siñe 

484.6 źįkr (ķurān) indürdük ( ) ādemlerge beyān ķıluvıñ üçün ( ) 
ādemlerge indürilgen 

484.7 nerseni (ĥelāl ve ĥarām żarar ve fāǿidelerni) ( ) daħı ādemler fikr 
ķılsunlar üçün 

484.8 indürdük ( ) eyā yavızlıķlar birlen ĥįle ķılġan āđemler 
emįn boldılar mı 
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484.9 ( ) alarnı allahnıñ yutduruvından ( ) yirden bu ādemlerden 
peyġamberlerni helāk 

484.10 iterge ĥįle ķılġan ādemler murād ( ) yeise bu ādemler üzerine Ǿaźābnıñ 
kilüvinden 

484.11 emįn boldılar mı ( ) bilmegenleri cihetden (kinetden) evvelkisiniñ 
miŝāli 

484.12 ķārūn ikinçisiniñ miŝāli ķavm-i lūŧ kibi  ( ) yeise taśarruf ķıla 
turġan 

484.13 orunlarında (seyr ķıla turġan ve sevdā ite turġan orunlarında) allahnıñ Ǿaźāb birlen 

484.14 özlerini tutuvından emįn boldılar mı ( ) bes kāfirler Ǿažāb ķıluvdan 
allahnı 

484.15 Ǿāciz ķıluvçı tügillerdür ( ) yeise özlerini allahnıñ ķorķu 
ĥāllerinde Ǿaźāb 

484.16 birlen tutuvından emįn bolurlar mı yā ki teħavvüfniñ maǾnāsı az – az özlerini ve 
māllarunı kimitüv üzerinde 

484.17 bolġanları ĥālde Ǿaźāb birlen allahnıñ tutuvından emįn bolurlar mı maǾnāsında * ĥażret-
i Ǿömer 

484.18 bir vaķtde minber üstünde çaġında bu āyetdegi teħavvüf kelimesi ĥaķında ni eytesiz didi 
hemmesi sukūt itdiler 

484.19 heźįl ķabįlesinden bir ķart turup bu bizniñ tilimiz teħavvüf tenaķķuś maǾnāsında ebū 
bekr ismli şāǾirimiz 

484.20 ana tevesini śıfatlap ( * ) didi 
ĥażret-i 

484.21 Ǿömer Ǿarabler şiǾirlerinde tenaķķuś maǾnāsında boluvını bileler mi didi bu ķart belį 
bileler didi 

484.22 ĥażret-i Ǿömer öz dįvānıñızġa lāzım bolıñız adaşmassız didi bizniñ dįvānımızda nerse 
didiler ĥażret-i 

484.23 Ǿömer cāhiliyet zamānındaġı şiǾir ol şiǾirde kitābıñıznıñ tefsįri söziñizniñ maǾnāsı bar 

didi (  
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484.24 ) bes düristlikde sizniñ rabbiñiz ( ) şefķatli ve merĥametlidür 
Ǿaźābnı aşuķdurmas 

484.25 ( ) ķarama diyü kāfirler ( ) allahü teǾālā yaraŧķan nersege 

( ) kölegeli nerselerden 

484.26 aġaç ve ŧaġ kibi elbette ķaradılar ( ) ol nerselerniñ kölegeleri avışur 

( ) oñ 

484.27 yaķlardan ( ) daħı śol yaķlardan ( ) ol kölegeler secde ķılġanları 
(iyilgenleri) 

484.28 ĥālde ( ) ĥālbūkim ol kölegeler töbençilik ķıluvçılardur yaǾnį allahü teǾālā 
oñlarından 

484.29 ve śollarından avışķuçı kölegeleri bolġan nerselerni yaratdı şunarġa ķaramadılar mı ol 
kölegeler 

 

I / 485 

 

485.1 allahġa boy śunġanları ĥālde bir yaķdan ikinçi yaķġa kiri ķayturlar ( ) daħı 
allahü 

485.2 teǾālāge secde ķılur (boy śunar) ( ) köklerde bolġan nerseler 

( ) daħı 

485.3 yirlerde bolġan nerseler ( ) köklerde hem yirlerde yürüy turġan ĥayvānlardan 

( ) 

485.4 daħı ferişteler secde ķılur mücerredātnı cismāniyetke Ǿaŧf bola ( ) 
ĥālbūkim feriştelerden 

485.5 hiç birsi allahnıñ Ǿibādetinden tekebbürlenmesler ( ) rablerinden ķorķarlar 

ol ferişteler ( ) 
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485.6 rableriniñ üstlerinden Ǿaźāb yiberüvinden ( ) daħı ferişteler özlerine 
buyurulġan 

485.7 nerselerni ķılurlar bu āyet delālet ķıladur feriştelerniñ mükellef boluvlarına hem ķorķuv 
birlen ümįd itüv 

485.8 arasında boluvlarına ( ) daħı allahü teǾālā eytdi ( ) iki 
maǾbūd tutmañız 

485.9 ( ) budur başķa tügildür maǾbūd bir ginedür ( ) bes 
minden gine ķorķıñız 

485.10 başķa hiç nerseden ķorķmañız ( ) ve ol allahü teǾālā üçündür 
köklerde bolġan 

485.11 nerseler ( ) daħı yirlerde bolġan nerseler ( ) daħı lāzım bolġan 
ĥālde 

485.12 dįn (ŧāǾat) allahü teǾālā üçün ginedür ( ) eyā allahdan başķadan 
ķorķasız mı ĥālbūkim 

485.13 allahdan başķa sizge fāǿide birüvçi bolmaġan kibi żarar birüvçi de yoķdur ( ) 
daħı sizde 

485.14 bolġan nerse ( ) niǾmetinden bolġuçı ol (  ) bes ol sizde bolġan niǾmet 

allahdandur (  

485.15 ) munıñ śoñında her ķayçan sizni żarar (avruv ve faķįrlik) tutsa 

( ) bes ol 

485.16 allahü teǾālāge gine yalbarursız ( ) munıñ śoñında allahü teǾālā 
żararnı açsa (yiberse) 

485.17 ( ) sizlerden ( ) şol vaķtduķ sizlerden bir cemāǾat ( ) 
rablerine şirk 
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485.18 ķılurlar ( ) inkār ķıluvları üçün rablerine şirk ķılurlar ( ) biz alarġa 
birgen 

485.19 nerseni (niǾmetni) ( ) bes dünyā leźźetleri birlen fāǿideleniñiz ( ) 
bes śoñġısı 

485.20 ħāliñiz niçük bolurını tiz bilürsiz ( ) müşrikler hiç nerse bilmey 
turġan cānsız 

485.21 nerselerge (śanemlerge) ķılurlar ( ) biz özlerine irişdürgen nerseden 
ülüşni yaǾnį 

485.22 iginlerden ve yimişlerden śanemlerine ülüş ķılurlar ( ) allahü teǾālā 
eytedür ķasem itüp eytemün 

485.23 elbette śoralmış bolursız ( ) iftirā ķılġan nerseleriñizden yaǾnį 
śanemler maǾbūdler 

485.24 dip allahġa iftirā ķılġan nerseleriñizden  ( ) daħı müşrikler allah 
üçün ķızlar ķılurlar 

485.25 ħuzāǾa hem kenāna ķabįlesi ferişteler alllahnıñ ķızları digenler ( ) kāfirlerniñ 
bāŧıl zuǾamlarından pāķ 

485.26 boldı allahü teǾālā ( ) daħı kāfirlerge bolur arzu ķılġan ve yaratķan 
nerseleri yaǾnį ir 

485.27 balalar yaǾnį müşrikler özleri yaraŧmaġan ķız balalarnı baladan pāk bolġan allahü 
teǾālāge ķılup ir 

485.28 balalarnı özlerine iħtiyār kılurlar ( ) ve her ķayçan kāfirlerniñ birsine 
süyünç birilse 

485.29 ( ) ķız bala birlen yaǾnį ehliyesiniñ ķız bala dünyāġa kitürüvi birlen 

( ) ħorlanuvından 

 

I / 486 



  1133

 

486.1 hem ādemlerden oyaluvından yüzi ķara bolup evrilür ( ) ĥālbūkim ol 
kāfirlerniñ ħatunına 

486.2 açuvı kilüvinden içi ķayġu birlen ŧoludur ( ) ħalķdan yaşrinür 

( ) şol nerseniñ 

486.3 yavızlıġından ( ) ol nerse birlen süyünç birildi yaǾnį Ǿarflerinde ķız balanıñ 
dünyāġa kilüvi yavızlıġından 

486.4 śayılġan ( ) eyā bu ķız balanı öltürmey ķaldurur mı ( ) ħorlıķda bolġan 

ĥālde (  

486.5 ) yeise bu ķız balanı tofraķġa kömer mi yaǾnį ķız bala dünyāġa kilüv 
birlen süyünüyinç  

486.6 birilgen kāfir fikr ķılur munı ħorlıķ bolsa da öltürmey ķalduraym mı yā ki tofraķġa 
yaşıraym mı (kömeym mi)  

486.7 dip ( ) āgāh bolıñız ( ) bu kāfirlerniñ ĥükm itken nerseleri ni Ǿaceb yavız 
boldı 

486.8 yaǾnį baladan pāk bolġan allahü teǾālāge ķızlarnı nisbet birüvleri 

( ) aħiretke 

486.9 įmān kitürmegen ādemlerge bolur ( ) yavızlıķ śıfatı yaǾnį tenāsül üçün 
ķızlarġa muĥtāc bola 

486.10 turup ķız balalarnı öltürüvleri ve mekrūh körüvleri ( ) daħı allahü teǾālā 
üçündür bülend 

486.11 śıfat yaǾnį vucūb-ı źātı maħlūķlar śıfatından münezzeh boluv ( ) ve ol 
allahü teǾālā her işde ġālibdür 

486.12 ve ĥikmet iyesidür ( ) ve eger allahü teǾālā ādemlerni Ǿaźāb ķılsa 

idi ( ) žulmları 
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486.13 (küfrleri ve günāhları) sebebli ( ) yir üzerinde hiç yürüy turġan cān 
iyesi ķaldurmas 

486.14 idi ( ) likin allahü teǾālā ādemlerni helāk ķılmay kiçükdürür 

( ) aŧalmış  

486.15 müddetke ķadarı tenāsül bitmesün üçün şunıñ üçün de eytildi eger analar helāk ķılınsa 
idi 

486.16 balalar ķalmas idi dip ( ) bes her ķayçan ādemlerniñ Ǿaźāb müddetleri kilse 

(  

486.17 ) bir az zamānġına bolsa şol müddetden kiçüktürülmesler de ( ) daħı 
ilk de ķılınmaslar belki müddet 

486.18 kilgeçde helāk bolurlar ( ) daħı müşrikler allah üçün ķılurlar 
özleriniñ 

486.19 mekrūh körgen nerselerini (ķızlarunı) ( ) daħı müşriklerniñ 
tilleri yalġannı 

486.20 śıfatlar (eytürler) ( ) ol yalġan şoldur düristlikde ol müşrikler üçündür cennet 

( ) 

486.21 şikimiz ŝābit boldı ( ) düristlikde ol müşriklerge tamuġdur ( ) daħı 
düristlikde ol 

486.22 müşrikler tamuġda ķalmışlardur ( ) allahü teǾālā ķasem itüp  eytedür ey 
muĥammed Ǿaleyhi’s-selām taĥķįķ resūller 

486.23 yiberdük biz ( ) sinden ilk bolġan ümmetlerge ( ) bes 
ol ümmetlerge 

486.24 şeyŧān körkem itüp körsetdi ( ) Ǿamellerini şunıñ üçün eşekįliklerinde devām 
itdiler 

486.25 ve peyġamberlerni yalġanġa tutdılar ( ) bes ol şeyŧān bu künde (dünyāda) 
ol ötken 
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486.26 ümmet kāfirleriniñ ħocalarıdur ( ) daħı ķıyāmetde ol ötkendegi 
ümmetlerniñ kāfirlerine 

486.27 rencitküçi Ǿaźāb bolur ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siniñ 
üzeriñe kitāb (ķurān) 

486.28 indürmedük biz ( ) meger indürdük siniñ ādemlerge beyān ķıluvıñ üçün 

( ) şol nerseni 

486.29 (allahnıñ birligini taķdįrni ķıyāmet ĥāllerini ve ĥükmlerini) ( ) ādemler ol 
nersede iħtilāf 

 

I / 487  

 

487.1 ķıldılar ( ) daħı ĥaķlıķġa köndürgüçi hem raĥmet itüp indürdük 

( ) ol 

487.2 kitābķa (ķurānġa) įmān kitürgen ķavmge ( ) ve allahü teǾālā 
kökden (buluŧdan) śunı 

487.3 indürdi ( ) bes ol śu birlen ölgenniñ śoñında yirni tirgüzdi yaǾnį 

487.4 ol śu birlen yir kibüp bitkenniñ śoñında türli ölenler ösdürdi ( ) düristlikde 

487.5 bu źikr ķılınġan nerselerde bolġuçıdur ( ) Ǿalāmet ( ) fikr birlen inśāf 

487.6 birlen sözni işite turġan ķavm üçün ( ) daħı düristlikde 
sizniñ 

487.7 üçün dört ayaķlı ĥayvānlarda uluġ Ǿibret bolġuçıdur ( ) sizni ol 

487.8 dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ içlerinde bolġan nerseden śoġarurmız (enǾām ism cemǾi 
bolduķından 

487.9 müferrid ĥükminde şunıñ üçün bu orunda lafžġa ķarap żamįrni mūǿniŝ kitürilgen 
müǿminūn sūresinde maǾnāġa 
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487.10 ķarab mūǿniŝ kitürülgen) ( ) içegi içindegi tizek tübi birlen ķan 
arasından 

487.11 ( ) içüvçi ādemlerge boġazlarından ciñil öte turġan śāf sütni 
śoġarur 

487.12 ĥayvān azıķnı aşaġan śoñında ol azıķ içekde pişse şol azıķnıñ töbeni top (farŝ) bolup 

487.13 orŧası süt, üsti ķan bola bes ol azıķnıñ orŧası süt maddesi bolup üsti ķan maddesi 

487.14 bolalalar bu iki mādde içekde ķararlanmaylar belki yürük içekdegi siñgen ŧaǾāmnıñ śāf 
bolġanını özine 

487.15 ala ŧaǾāmnıñ tobı ikinçi mertebe aşap siñişkenge ķadar içekde tura digenler * sekr 
(ħamr) mesǿelesi 

487.16 ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı ħurma 
aġaçlarınıñ yimişlerinden 

487.17 ( ) daħı yözüm aġaçlarınıñ yimişlerinden ( ) ħurma ve 
yözim yimişleriniñ śıġındısından 

487.18 ħamr yaśarlar ( ) daħı körkem rızķ yaśarsız yaǾnį ħurma ve yözüm hem 
sirke baǾżīlar sekrden 

487.19 ħamr murād digenler bu vaķt mensūħ bola baǾżīlar yüözim ve ħurma śıġındısı murād 
digenler (üçden 

487.20 biri bitkenge ķadar ķaynatulupda isretürlik mertebesine ķadar açıtılġan bola imām-ı 
aǾžam birlen imām ebū yūsuf 

487.21 ķaşında bu ĥelāl bola isirgençe içmese hem delįlleri şol āyet hem resūl allahnıñ 

“  

487.22  “ ĥadįŝi yaǾnį ħamr źātı üçün ĥarām hem her bir içmelikden içüp isrüv ĥarām 
ammā isirgençe 

487.23 içmese ĥarām bolmay digenler isirüvniñ ĥaddi (çigi) fuķahāǿ kitāblarında maǾlūm 

( ) düristlikde bu 

487.24 źikr ķılınġan nerselerde allahnıñ kemāl ķudretine Ǿalāmet bardur ( ) 
Ǿaķllarnı istiǾmāl ķılup 

487.25 fikr ķılġan ķavm üçün ( ) ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 
rabbiñ omarŧa ķurŧına vaĥy 
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487.26 ķıldı yaǾnį köñline ŧaşladı ( ) tut yaśa sin diyü ( ) ŧaġlardan ( ) 

487.27 üylerni ( ) daħı aġaçdan ( ) daħı ādemlerniñ bināǿ ķılġan 
nerselerinden yaǾnį 

487.28 ŧavnıñ ve aġaçnıñ hem ādemlerniñ binālarınıñ baǾżısından baǾżı orunlarda üyler yaśa 
diyü ilhām ķıldı 

487.29 allahü teǾālā bal yaśar üçün omarŧa ķurŧınıñ bināǿ ķılġan nersesini üy dip aŧaġan 
körkemlikde 

 

I / 488 

 

488.1 ādemler bināǿsına oħşaġanlıġı üçün ĥattā omarŧa ķurŧı binā kılġan nerseni 
mühendislerniñ Ǿālimleri de 

488.2 ķurallar ve niçke fikrler ile gine yaśarlar allahü teǾālānıñ omarŧa ķurŧınıñ ĥālini źikr 
ķıluvı da şol 

488.3 ĥikmetke mini bolsa kirek ( ) munıñ śoñında yimişlerniñ 
küllisinden aşa sin dip ilhām 

488.4 ķıldı yaǾnį nefsiñ arzu ķılġan yimişniñ açısından tüçisinden aşa ( ) 
bes rabbiñniñ 

488.5 yollarına kir dip rabbiñ vaĥy ķıldı ( ) ol yollar boy śunġanları ĥālde 

( ) 

488.6 omarŧa ķurŧlarınıñ içlerinden çıġar ( ) tüsleri türli bolġan içmelik 

488.7 (bal) baǾżılar bu āyet birlen bu ŧarįķ istidlāl ķılġanlar omarŧa ķurŧı ħoş isli çeçeklerni 

488.8 hem ħoş isli yafraķlarnı aşarda bular ķurŧnıñ içinde yal bolup evrilür ķaşķi özine azıķ 
bolsun 

488.9 üçün bu balnı ķuśar dip baǾżılar bu ŧarįķ istidlāl ķılġanlar omarŧa ķurŧları yafraķlarġa ve 
çeçeklerge 

488.10 taralġan ŧaŧlı ve kiçik çaķnıñ cüzǿlerini çöplerler munı özleri yaśaġan üylerge śalurlar 
ķaşķi 

488.11 özlerine azıķ bolsun üçün şol üylerde śalınġan nerseden bal bolur diyü bular bütünni 
aġız birlen 
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488.12 tefsįr itkenler ( ) ādemlerge ol balda (nefsinde yā ki ikinçi nersege 
ķoşup) şifā 

488.13 bardur elbette bu şifā ādemlerniñ ŧabįǾatlerine ķarap bolurġa tiyüş baǾżı ādemlerge bal 
żararlı şunıñ 

488.14 üçün baǾż ādemlerge şifā diyü tefsįr itken müfessirler de bar ( ) düristlikde bu 
žikr ķılġan nersede 

488.15 omarŧa ķurŧınıñ bu niçke Ǿamellerni bilüvinde ve bu Ǿaceyb işlerni ķıluvında) bardur 

( ) 

uluġ Ǿalāmet 

488.16 ) fikr ķılġan ķavm üçün ( ) ve allahü teǾālā sizni yaraŧdı 

( ) munıñ 

488.17 śoñında sizni türli eceller birlen öltürür ( ) ve sizden bardur 
Ǿömrniñ iñ 

488.18 naçarına ķaytarılġan ādemler yaǾnį bik ķartayup ölgen ādemler  erźel-i Ǿömrni baǾżılar 
toķsan biş 

488.18 baǾżılar yitmiş biş yaş digenler ( ) allahü teǾālānıñ baǾż bendelerni 
Ǿömrniñ iñ 

488.19 naçarına ķadar irişdürüvi bilgenniñ śoñında hiç nerseni bilmesün üçün yaǾnį ķuvvetniñ 
ve 

Ǿaķlnıñ 

488.20 żaǿįflikinde śabįlıķ ĥāline oħşaġuçı bolup evrilsün üçün ( ) düristlikde allahü 

teǾālā (  

488.21 ) Ǿömrleriniñ miķdārını bilgüçidür hem tilegen nersesine küçi yitküçidür yaşlerni 
öltürür 

488.22 ve ķartlarnı selāmet ķaldurur ( ) ve allahü teǾālā sizniñ baǾżıñıznı 

artuķ ķıldı ( ) 
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488.23 baǾżıñız üzerine ( ) rızķda baǾżıñıznı bay ve baǾżıñıznı faķįr baǾżıñıznı ħoca 
ve baǾżıñıznı  ķul 

488.24 itdi ( ) bes rızķda artuķ ķılınġan ādemler (ħocalar ve baylar) tügildür 

(  

488.25 ) öz rızklarunı birüvçi ( ) oñ ķolları mālik bolġan nersege 
(ķullarġa 

488.26 oşandaķ ķul ĥükminde bolġan  faķįrlerge ( ) bes ħocalar ve baylar ķullar ve 

faķįrler rızķda 

488.27 hemmesi berāberdür yaǾnį hemmesini allahü teǾālā rızķlandurur bes ħocalarnıñ ve 
baylarnıñ 

ķullarġa ve faķįrlerge 

488.28 birgen rızķları ķullarnıñ ve faķįrlerniñ öz rızķlarıdur ( ) eyā allahnıñ 

niǾmetini 

 

I / 489 

 

489.1 inkār ķılurlar mı ( ) daħı allahü teǾālā sizniñ üçün yaraŧdı 

( ) öz cinsiñizden 

489.2 bolġan ħatunlarnı kemāl müvānese ve ülfet ĥāśıl itsünler üçün ( ) 
daħı sizniñ üçün 

489.3 ħatunlarıñızdan yaraŧdı ( ) balalarnı ve balalarnıñ balalarunı 

( ) daħı 

489.4 sizni ĥelāl ve leźįź ŧaǾāmlerden rızķlandurdı ( ) eyā bāŧılge įmān 
kitürürler mi yaǾnį śanemler 

489.5 fāǿįde birür dip köñilleri ile ışanurlar mı ( ) daħı allahnıñ niǾmetni 

( ) alar inkār 
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489.6 iterler ( ) daħı allahġa başķa nersege Ǿibādet ķılurlar 

( ) özlerine 

489.7 mülklenmegen nerselerge (śanemlerge) ( ) köklerden hem 

yirlerden rızķnı ( ) yaǾnį 

489.8 hiç nerseni ( ) daħı köklerden hem yirlerden hiç nerseni mālik boluvġa 
küçleri de yitmes 

489.9 yaǾnį kāfirler allahnıñ niǾmetine küfrān ķılup şunday Ǿāciz bolġan śanemlerge Ǿibādet 

ķılurlar (  

489.10 ) bes allahü teǾālāge Ǿibādetde şerįk itüp meŝellerni ķılmañız ( ) 
düristlikde allahü teǾālā 

489.11 bilür sizniñ işiñizniñ bozuķ iş idikni ( ) ĥālbūkim siz işiñizniñ bozuķ 
idükni bilmessiz * 

489.12 rızķnı beyān mesǿelesinde allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi hem özlerine meŝel 
körsetdi hem kāfirlerniñ 

489.13 Ǿibādetde allahü teǾālāge şerįk ķılġan nerselerine meŝel körsetdi ( ) allahü 
teǾālā meŝel beyān itdi 

489.14 ( ) mülklenmiş ķulnı ( ) ol ķulnıñ taśarrufdan hiç nerse 
üzerine küçi yitmes 

489.15 ( ) daħı şol āzād kişini beyān ķıldı ( ) özimizden ol āzād kişini 

rızķlandurduķ (  

489.16 ) körkem rızķ birlen ( ) bes ol āzād kişi bir rızķlandurġan nerseden 
śarf ķılur 

489.17 ( ) yaşrin ve āşikāre yā ki ķuldan kāfir āzād kişiden müǿmin murād 

( ) bu ikisi (yaǾnį bütünley 
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489.18 taśarrufdan Ǿāciz bolġan ķul birlen yaşrin ve āşikāre māl śarf itken āzād kişi) berāber 
bolurlar mı? elbette berāber 

489.19 tügillerdür bes taśarrufda müstaķil bolġan allahü teǾālāge bütünley taśarrufdan Ǿāciz 
bolġan śanemler niçük şeriķ 

489.20 bolsunlar ( ) her bir maķtav śıfatı allahġadur yaǾnį allahü teǾālā bu ikisi berāber 
bolurlar mı dip 

489.21 śoraġaç göyā ki kāfirler belį berāber bolmaslar dip cevāp birdiler allahü teǾālā 
kāfirlerniñ iķrārı üzerine 

489.22 el-ĥamdu’llah didi yā ki el-ĥamdu’llah dip eyt diyü resūl allahġa ħiŧāb bolur bu āyetde 
maķśūd bi’ź-źat allahü 

489.23 teǾālānıñ şāǿnınıñ yā ki müǿminniñ şāǿnınıñ bülendliki üçün hem śanemlerni yā ki 
kāfirlerni ĥaķāret üçün 

489.24 đarb-ı meŝel bolsa da likin bu itden mefhūm boladur kāmil ķulnıñ cemįǾi taśarrufātdan 
hem mülkden Ǿāciz boluvı 

489.25 ( ) yā ki kāfirlerniñ köbisi bilmesler ( ) daħı 
allahü teǾālā meŝel beyān 

489.26 itdi ( ) iki irni ( ) ol iki irniñ birisi tilsizdür özi de hiç nerse 

489.27 añlamas hem kişige de hiç nerse de añlata almas (Ǿādetde yaşdan tilsiz kişi çoķraķ bola) 

489.28 ( ) hiç nersege küçi yitmes yaǾnį Ǿaķlı kim bolġanlıķı üçün 
hünerlerden tedbįrlerden 

 

I / 490 

 

490.1 hiç birisini küçi yitmes ( ) ve ol tilsiz ir terbiye ķıla turġan ħocası 
üzerine 

490.2 aġırdur ve cefādur ( ) ol tilsiz irni ħocası ķayda ġına yöneldürse (yiberse) 

de ( ) 

490.3 izgülikni kitürmes ( ) eyā bu śıfatda bolġan ir berāber bolur mı ( ) 
daħı şunday ir 
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490.4 berāber bolur mı ( ) ol ir izgülik birlen buyurur sözge māhirdür ve her 
nerseni añlavçı ve ādemlerge 

490.5 fāǿide itüvçidür ( ) ve ol śıfatlı ir toġrı ve ĥaķķ yol üzerindedür 
evelgi irni 

490.6 allahü teǾālā śanemlerge ikinçi irni özine meŝel itdi yā ki evvelgi irni müǿminge ikinçi 
irni kāfirge 

490.7 meśel itdi ( ) daħı ol allah üçündür köklerniñ hem yirlerniñ 
ġaybi yaǾnį bu 

490.8 ġayblerni bilüv allahġa ħāśdur ( ) tiz ve ciñil ķāǿįm boluvda ķıyāmetniñ 

emri tügildür (  

490.9 ) meger közniñ üstindegi ķabaġınıñ astdaġı ķabaġına ķaytuvı kibidür 

( ) yā ki bu az 

490.10 müddetdende yaķınraķdur yaǾnį bu köz ķabaġınıñ yabıluvı müddetiniñ yarŧısı 
müddetindedür yā ki emr ķılduķı vaķtduķdur 

490.11 çünki allahü teǾālā bütün ħalāyıķnı bir defǾada tirgüzür aślā müddet ötmeyinçe 

( ) düristlikde 

490.12 allahü teǾālā her bir nerse üzerine küçi yitküçidür bes allahü teǾālā ħalķnı tedrįcā 
tirgüzüvge ķādir bolġan 

490.13 kibi defǾa tirgüzüvge de ķādirdür ( ) daħı allahü teǾālā sizni çıġardı 

( ) 

490.14 analarıñıznıñ ķurśaķlarından ( ) hiç nerseni bilmegeniñiz ĥālde çıġardı 

(  

490.15 ) daħı sizniñ üçün işitüv ķuvvesi bolġan ķulaķnı yaratdı ( ) daħı ķörüv 
ķuvvesi bolġan 

490.16 közlerni yaratdı ( ) daħı közge körünmey turġan nerselerni bilüv ķuvvesi bolġan 
köñillerni 
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490.17 yaratdı ( ) bu niǾmetler üzerine sizniñ şükr ķıluvıñız üçün 

( ) 

490.18 ādemler ķuşlarġa iǾtibār ķılup ķaramadılar mı ( ) kök ortasında 
(yirden yıraķ 

490.19 bolġan havāda) allahü teǾālā ħalķ ķılġan ķanatlar birlen uçarġa musaħħirler (iyilmişler) 
bolġanları ĥālde 

490.20 ( ) ol ķuşlarnı yirden yıraķ bolġan havāda hiç kim tutmas meger 
allahü teǾālā gine tutar 

490.21 çünki ķuşlarnıñ avırlıġı töben tüşüvini tiley yoġarı minüvlerinden māniǾ yoķ töben 
tüşüvlerinden ŧıya 

490.22 turġan tirek yoķ bes töben de tüşmey yuġarı da kitmey bir revişde turuvları elbette 
maĥża’llahnıñ ķudreti 

490.23 (ħalķ itken sebebleri) birlen ginedür ( ) düristlikde ķuşlarnıñ bu işlerinde 

bolġuçıdur ( ) 

490.24 allahnıñ ķudretine uluġ ve türli Ǿalāmetler ( ) įmān kitürgen ķavm üçün * 
çünki bu Ǿalāmetler birlen 

490.25 fāǿidelenüvçi elbette ķurānġa įmān kitürgen ādemler ginedür alarnıñda bik azı ġınadur 
çünki añlar üçün 

490.26 įmānġına yitmey fikr ve oy da kirek * allahü teǾālā cülūdnıñ (ĥayvān tirileriniñ) 
eśvāfnıñ (śarıķ yünleriniñ) 

490.27 obarnıñ (teve yünleriniñ) eşǾārnıñ (kiçe yünleriniñ yā ki tükleriniñ) pāk boluvı ĥaķında 
źikr ķılınaçaķ āyetni 

490.28 indürdi ( ) daħı allahü teǾālā sizniñ üçün ķıldı ( ) üyleriñįzden 

( ) tura turġan 

 

I / 491  
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491.1 ornını muķįm vaķtlarıñızda ŧaşdan ve bi’l-ĥaķdan yaśalġan üyler kibi 

( ) daħı dört 

491.2 ayaķlı ĥayvānlarnıñ tirilerinden sizniñ üçün ķıldı ( ) üylerni kizden ve tiriden 
yaśalġan 

491.3 çaŧırlar kibi ( ) ol üylerni (çaŧırlarnı) ciñil ŧabarsız ( ) köçken 
küniñizde 

491.4 ( ) daħı üyde turġan küniñizde ( ) daħı ol dört ayaķlı 
ĥayvānlarnıñ yünlerinden 

491.5 “meŝelā śarıķlarnıñ” ķıldı sizge ( ) daħı dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ 
mamıķlarından “meŝelā mamıķ 

491.6 kibi bolġan teve yünlerinden” ķıldı sizge ( ) daħı dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ 
tüklerinden 

491.7 (ķullarından) “ meŝelā kicelerniñ cünlerinden” ķıldı sizge ( ) üy cihāzları 
(kiyimler 

491.8 ve töşele turġan nerseler) daħı śatup fāǿidelene turġan nerseler ( ) zamāndan 
bir müddetke yā ki 

491.9 ölgeniñizge yā ki bu nerseler ŧozġanġa ķadar ( ) daħı allahü teǾālā sizniñ 
fāǿideñiz üçün 

491.10 ķıldı ( ) özi yaraŧķan nerselerden (aġaçlardan ŧaġlardan binālardan bolġuçı) 

( ) 

491.11 kölegeler yaǾnį ķuyaş issilikinden śaķlana turġan nerseler ( ) daħı 
allahü teǾālā 

491.12 sizniñ üçün ŧaġlardan ķıldı ( ) tura turġan orunlarnı taġ içinde bolġan üyler kibi 

491.13 ( ) daħı allahü teǾālā sizniñ üçün yün ve kindür ve māmıķ kiyimler 

ķıldı ( ) 
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491.14 ol kiyimler sizni śalķınlıķdan śaķlaġan kibi issilikden de śaķlarlar 

( ) daħı 

491.15 şunday kiyimler ķıldı sizniñ üçün ol kiyimler sizni śoġış vaķtındaġı ķaŧılıķlarıñızdan 

491.16 śaķlar yaǾnį timir kiyimler ( ) oşandaķ yaǾnį bu źįkr ķılınġan niǾmetlerni tamām 

ķılduķı kibi (  

491.17 ) allah sizniñ üzeriñizge niǾmetni tamām ķılur ( ) 
allahnıñ emrlerine boy 

491.18 śunuvıñız üçün bu āyet bi’ź-źāt allahü teǾālānıñ bendelerine bolġan türli niǾmetlerini 
beyān üçün sürülmiş 

491.19 bolsa da likin bu āyetde śarıķ yüninden teve ve kice yünlerinden yaśalġan kiyimlerniñ 
pāk boluvına ve bu 

491.20 yünler ile fāǿidelenüvniñ düristligine hem kindür ve mamıķ kiyimlerini hem timir 
kölmekni hem kiz ve tiri üylerni 

491.21 istiǾmālnıñ düristligine delālet ķıladur bes fuķahāǿnıñ ölgen teve ve śarıķ ve kice 
yünleriniñ tirüklik 

491.22 bolmaġan cüzler bolduķından pāk boluvları birlen eytüvlerine bu āyet sened bola el-
tefsįrātü’l-ĥamdiye 

491.23 śāĥibi fuķahāǿnıñ bu āyetke taǾriż ķılmavlarnı Ǿaceblenüv śūretinde źįkr ķıladur 

( ) bes eger 

491.24 kāfirler įmāndan yüz döndürseler ve siniñ söziñni ķabūl itmeseler 

( ) 

491.25 bes budur başķa tügildür siniñ üzeriñe žāhir bolġan irişdürüvdür vaĥy ķılınġan nerseñni 

(  

491.26 ) müşrikler allahnıñ niǾmetini ŧanurlar ( ) munıñ śoñında allahü 
teǾālādan başķaġa Ǿibādet 

491.27 ķıluvları sebebli allahnıñ niǾmetini inkār ķılurlar ( ) 
allahnıñ niǾmetini ŧanuġan 

491.28 müşriklerniñ köbisi Ǿinād yüzinden kāfirlerdür (inkār itüvçilerdür) ammā baǾżısı 
bütünley allahnıñ niǾmetini 
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I / 492  

 

492.1 ŧanumaslar ( ) daħı şol künni ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) isiñe tüşür 

( ) her bir ümmetden 

492.2 ķobarurmız ( ) ümmetiniñ żararına küfr birlen fāǿidesine įmān güvāhlıķ bire 
turġan 

492.3 peyġamberni ( ) munıñ śoñında kāfir bolġan ādemlerge Ǿöźr 
körsetürge iźn 

492.4 birilmes ( ) daħı alarnı rıżāda ķılınmış bolmas 

( ) ve her ķayçan 

492.5 dünyāda küfr sebebli žulm ķılġan ādemler körse ( ) cehennem Ǿaźābını 

( ) bes alardan 

492.6 Ǿaźābnı ciñil ķılınmas ( ) daħı alarġa mühletde birilmes 

( ) 

492.7 ve her ķayçan Ǿibādetde allahġa şerįk ķılġan ādemler körse ( ) özleriniñ şerįk 
ķılġan 

492.8 maǾbūdlerini ( ) eytürler ( ) ey rabbimiz ( ) bular bizniñ 

şerįklerimizdür ( ) 

492.9 şunday şerįklerdür ( ) sinden başķa bu şerįklerimizge Ǿibādet 

ķılur bolduķ (  
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492.10 ) bes müşriklerge maǾbūdleri sözni ŧaşlarlar yaǾnį maǾbūdleri eytürler 

( ) 

492.11 düristlikde siz müşrikler yalġançılarsız dip yaǾnį siz ĥaķįķatde bizge Ǿibādet ķılmadıñız 
belki nefs arzularıñızġa 

492.12 Ǿibādet ķıldıñız ( ) daħı müşrikler allahġa ŧaşlarlar ( ) bu ķıyāmet 

küninde ( ) boy 

492.13 śunuvnı yaǾnį dünyāda tekebbürlenseler de ķıyāmet küninde allahnıñ ĥükmine boy 

śunarlar ( ) daħı 

492.14 müşriklerden ġāǿib bolur ( ) iftirā ķılġan nerseleri yaǾnį śanemler 
yardem ve şefāǾat 

492.15 ķıla digen sözleri ( ) şunday ādemler ( ) kāfir boldılar 

( ) daħı 

492.16 allahnıñ dįninden ħalķnı ŧıydılar ( ) bu śıfatlı kāfirlerge 
Ǿaźāb üstine Ǿažāb 

492.17 artdururmız ( ) allahnıñ dįninden ħalķnı ŧıyuvları sebebli bozuķlıķ 
ķıluvları sebebli 

492.18 ( ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) şol künni isiñe tüşür sin ( ) 
her bir ümmetke ķobarurmız 

492.19 yiberürmiz ( ) şol ümmet üzerine şāhid bolġan ādemni ( ) şol 
ümmetniñ özleri 

492.20 cinsinden yaǾnį peyġamberlerini ( ) daħı ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) sini 

kitürürmiz ( ) bu ümmet 

492.21 yaǾnį öz ümmetiñ üzerine şāhid itüp ( ) daħı ey muĥammed 
(Ǿaleyhi’s-selām) siniñ üzeriñe 
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492.22 kitābnı (ķurānnı) indürdük ( ) dįninde kirekli bolġan her işni beyān itüp 
ķayusını 

492.23 açuķ itüp ķayusını ķısķaça ķayusını senet birlen ķayusını ķıyās birlen ( ) 
daħı bütün 

492.24 ħalķnı ĥaķlıķġa köndürgüçi hem bütün ħalķġa raĥmet itüp yiberdük ammā maĥrūm 
bolġanları özleriniñ 

492.25 ķuśūrlarından maĥrūm boldılar ( ) daħı bütün müselmānġa 

süyünç itüp yiberdük ( ) 

492.26 düristlikde allahü teǾālā ( ) Ǿadllik ve izgülik birlen buyurur 
yaǾnį allahü teǾālā her 

492.27 işde orŧaça boluv birlen buyurur meŝelā iǾtiķādātda taǾŧįl birlen teşrįk arasında (bir de 
ħāliķ 

492.28 yoķ diyüv birlen allahnıñ şerįki bar dimek arasında “ yaǾnį ħāliķ bar şerįki yoķ dimek 
kibi 

492.29 taķrįrde cebr birlen ķader arasında orŧaķ boluv birlen yaǾnį taķdįr allahdan kesb 
bendeden dimek 

 

I / 493  

 

493.1 kibi daħı Ǿibādetde orŧaça boluv birlen yaǾnį farżlarnı vāciblerni vaķt irken bolġanda 
senetlerini de edā 

493.2birlen daħı ħalķda orŧaça boluv birlen yaǾnį müsrifde sarañda bolmayınça cömerd boluv 
birlen 

oşandaķ her bir 

493..3 işde ( ) daħı yaķınlıķ iyesi bolġan ķardeşlerge ĥācet nerselerini birüv 
birlen 

(  
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493.4  ) daħı allahü teǾālā fāĥiş işlerden (ķuvve-i şeheviyyege artuķ iyerüvden) ŧıyar 

meŝelā zinā kibi işlerden ( ) 

493.5 daħı şerǾā ķabāĥat bolġan işlerden (açuv ķuvvesine artuķ iyerüvden) ŧıyar ( ) daħı 
ādemlerge žulm ķıluvdan 

493.6 ŧıyar (yaǾnį ķuvve-i şeheviyyege iyerüvden) bu āyet izgülik birlen yavızlıķdan cemįǾsini 
cıyġan āyet mažǾūn oġlı 

493.7 ĥažret-i Ǿoŝmānnıñ įmān kititüvine sebeb bolġan şunıñ üçünde eytkenler eger ķurān 
maĥż bu āyetden gine Ǿibāret 

493.8 bolsa da her kirekli nerseni kāmil beyān ķıldı dip bolur idi diyü ( ) allahü teǾālā 
sizge emr nehy 

493.9 hem izgü ve yavızlıķ arasını ayuruv birlen vaǾaž ķılur ( ) sizniñ 

vaǾažlenüviñiz üçün (  

493.10  ) daħı allahnıñ Ǿahdine (resūl allahġa birgen bįǾatiñizge) vefā ķılıñız 

( ) her ķayçan 

493.11 Ǿahd ķılsañız ( ) daħı bįǾat vaķtındaġı yemįnleriñizni bozmañız 

( ) allahnı 

493.12 źikr birlen ol yemįnleriñizni uşançlı ķılġannıñ śoñında ( ) ve taĥķįķ 
allahnı  

ķıldıñız 

493. 13 ( ) öziñiz yaǾnį öziñizniñ bįǾatiñizge ( ) şāhid ķıldıñız ( ) düristlikde 

493.14 allahü teǾālā ( ) sizniñ yemįnleriñįzni bozuvda ķılġan nerseñizni bilür 

( ) 

493.15 daħı şunday ħatun kibi bolmañız ( ) öziniñ cırlegen yā ki ŧoķġan yibni 
bozdı 
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493. 17 ( ) ol yibni cırlep yā ki ŧoķup muĥkem ķılġannıñ śoñında ( ) bozulġan 
(sütlegen) 

493.18 yibler bolġan ĥālde ol cırlegen nersesi yaǾnį allahü teǾālā Ǿahdni yemįn birlen muĥkem 
ķılġannıñ śoñında 

493.19 bozġan ādemni yibni cırlep yā ki ŧoķup muĥkem ķılġannıñ śoñında bozġan ve sütken 
ħatunġa oħşatķan 

493. 20 ( ) Ǿahdni bozuvda bu śıfatlı ħatun kibi bolmañız yemįnleriñizni 
tutķanıñız ĥālde 

493. 21 ( ) arañızda bozuķlıķ ve ĥįle itüp ( ) şunday cemāǾat 
boluvıñız üçün 

493. 22 ( ) ol cemāǾat ikinçi cemāǾatden śanda ve mālda artuġraķ bolur yaǾnį 
öziñizniñ 

493.23 köbligiñiz üçün düşmānıñıznıñ azlıġı üçün Ǿahdiñizni bozmañız niteki ķureyş kāfirleri 
bir vaķtde 

493.24 öz ŧaraflarında ķuvvet bolup düşmānları ŧarafında żaǾįflik bolsa ķılġan Ǿahdlerini bozup 
śoġış ķılur 

493.25 boldılar ( ) allah sizni imtiĥān ķılur ( ) Ǿahdke vefā ķıluv birlen sizge 
ķarav üçün imtiĥān 

493.26 ķılur ( ) daħı ķıyāmet küninde sizge beyān ķıluvı üçün ( ) şol 
nerseni 

493. 27 ( ) siz ol nersede (Ǿahd işinde) iħtilāf ķılur boldıñız allahü teǾālā 
ķıyāmet küninde şunı 

493.28 beyān ķılur yaǾnį Ǿahdine vefā ķılġan kişige ŝevāb birür Ǿahdini bozġan kişige Ǿaźāb 
ķılur 

493. 29 ( ) ve eger allahü teǾālā tilese idi ( ) elbette sizni islāmda 
müttefiķ bir ümmet 

 

I / 494 
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494.1 ķılur idi ( ) likin allahü teǾālā tilegen ādemni rüsvāy ķıluvı 
sebebli azdurur 

494.2 ( ) ve tilegen ādemni tevfįķ birüvi sebebli ĥaķlıķġa köndürür 

( ) elbette ķıyāmetde 

494.3 her ķayuñız śoralmış bolursız ( ) Ǿamel ķılġan nerseñizden 

( ) daħı yemįnleriñizni 

494.4 tutmañız ( ) ħıyānet ve ĥįle itüp ( ) arañızda ( ) bes islāmnıñ kiñ ve 
yaħşı yolından 

494.5 ayaķıñız ŧayar ( ) islāmnıñ kiñ ve yaħşı yolında ŝābit bolġannıñ śoñında 

( ) daħı 

494.6 dünyāda yavızlıķnı (Ǿaźābnı) ŧaŧursız ( ) allahnıñ dįninden 
ħalķnı ŧıyuvıñız sebebli 

494.7 ( ) daħı sizniñ üçün aħiretde uluġ Ǿaźāb bolur yaǾnį Ǿahdiñizni 

bozmañız (  

494.8 ) daħı allahnıñ Ǿahdini ve resūl allahnıñ bįǾatni almaşdurmañız ( ) az 
aķçe (nerse) birlen 

494.9 niteki ķureyşler müselmānlarnıñ żaǾįflerine islām dįninden çıġuv şarŧı birlen aķçe birüv 
birlen vaǾde ķıldılar 

494.10 ( ) düristlikde allah ĥużūrında bolġan nerse (dünyāda yardem aħiretde 

ŝevāb) ( ) allah 

494.11 ĥużūrında bolġan nerse sizniñ üçün izgüdür ( ) eger siz bilür bolsañız 
yaǾnį Ǿilm hem temįz  

494.12 ehli bolsañız ( ) sizniñ ĥużūrıñızda bolġan nerse biter ( ) 
daħı allahü teǾālā 
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494.13 ĥużūrında bo emįşe ķalġuçıdur (lġan nerse h ) elbette cezā birürmiz 

( ) kāfirlerniñ rencitüvine 

494.14 ve faķįrlikge śabrlıķ ķılġan ādemlerge ( ) ecrleri birlen cezā birürmiz 

( ) 

494.15 Ǿamel ķılġan nerseleriniñ körkemregi berāberinde yaǾnį Ǿamelleriniñ körkemleriniñ 

cezāsını birürmiz (  

494.16 ) bir kişi izgü Ǿamel ķılsa ( ) kirek irden bolsun ol izgülik 

494.17 ķıluvçı ve kirek ħatundan bolsun ( ) ve ol izgülik ķıluvçı müǿmin bolġan 
ĥālde 

494.18 ( ) bes ol müǿm a izgü Ǿamel ķılġan ādemni ħoş bolġan 
tirüklik

in bolup d
 birlen 

rüklik ķıldururmız 494.19 ti dünyāda ( ) daħı ecrleri birlen cezālarımız 

aħiretde (  

494.20 ) Ǿamel ķılġan nerseleriniñ körkemregi berāberinde ( ) 
bes her ķayçan 

ķurān oķum494.21 aķçı bolsañ ( ) bes allahġa śıġın ( ) 
allahnıñ raĥmetinden 

494.22 sürilmiş şeyŧānnıñ vesveselerinden ķurān oķuġan vaķtda şeyŧān vesvese ķılmasun üçün 

494.23 žāhiri ķurān oķuġanda istiǾāźeniñ müsteĥab boluvına delālet ķıladur kirek namāzda ve 

494.24 başķa orunda bolsun istiǾāźe Ǿaŧaǿ nūrı hem aśĥāb-ı ževāhir ķaşında farż hem emrde 

494.25 köbirek Ǿālimler ķaşında senet baǾżılar resūl allahġa farż bolup ümmetke senet boluvı 

* bu āyetniñ 

kirek namāzdan 

şunı tileydür 

birlen eytkenler 

494.26 ibn-i mesǾūd rivāyetine bināǿ taǾavvüzniñ śıfatı “  “ dur 
çünki mesǾūd eyte 
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494.27 resūl allah ĥużūrında “  “ dip oķud

resūl allah “

uķımda 

 

494.28  “ dip eyt levĥü’l-maĥfūždan köçürüp miñe cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-
ķud iyü 

 

495.1 ibn-i Ǿabbās “

selām şulay o ı d

I / 495 

 

 “ dip naķl ite ebū saǾįd e’l-ĥudrį “  
“ dip 

e bin ziyāt “495.2 naķl ite ĥümez  “ diyü n  
hüdāy

aķl eyte hem śāĥib
a munı 

495.3 iħtiyār ķılġan çünki āyetniñ nažmına muvāfıķ yine ħamzadan bu rivāyetde 

“  

495.4  “ ve birür āyetde 

“  “ ibn-i semāk rivāyetinde 

495.5 “  “ ĥamįd rivāyetinde “  “ 
Ǿżīlar 

495.6 ķırāǿatnı oķup bitürgeç eǾūź eytür digenler ekŝer Ǿālimler ķırāǿatdan evvel eytür 
Ǿūźnı 

495.7 namāzda yaşrin oķulur ammā namāzdan başķada ķırāǿatke iyertilür ķırāǿat yaşrin oķulsa 

495.8 oķulur eger ķırāǿat āşikāre oķulsa eǾūź da āşikāre eytilür ĥanefį meźhebinde namāzda 

495.9 eǾūź eytile şāfiǾį ķaşında her rekǾatında eǾūź eytile beyđāvį śāĥibi eyte bu āyet her 

495.10 eytüvni tiley çünki şarŧke müterettib bolġan ĥükm şarŧnıñ mükerrer boluvı birlen 

ba

digenler e

eǾūź da yaşrin 

evvelgi rekǾatinde gine 

rekǾatde eǾūź 

mükerrer boladı likin cevāb 
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495.11 birürge mümkin āyetde ( ) kelimesi źikr ķılınġan ol iĥmāl üçün bes külli boluvnı 

tilemey ( ) 

495.12 düristlikde ol şeyŧān ( ) ol şeyŧān üçün irk yoķdur ( ) 
şunday 

495.13 ādemler üzerine ( ) įmān kitüvdiler ( ) daħı rableri üzerine 
işlerini 

şırur boldılar (495.14 tab ) ançaķ şeyŧānnıñ irkli boluvı ( ) şunday 
ādemler 

495.15 üzerinedür ( ) ol ādemler şeyŧānı dost körürler hem şeyŧānġa iŧāǾat ķılurlar 

( ) 

495.16 daħı şeyŧānnıñ irkli boluvı şunday ādemler üzerinedür ( ) ol ādemler 
allahġa 

495.17 Ǿibādetde başķanı şerįk ķılurlar ( ) ve ķayçan biz bir āyetni almaşsaķ 

( ) 

495.18 ikinçi āyet ornına yaǾnį (bir nāsiħ bolġan āyetni mensūħ bolġan āyet ornına ķılsaķ ) 

(  

495.19 ) ve allahü teǾālā öziniñ indürgen nersesini (maślaĥatlerini) bilgüçidür şāyed 
bir vaķtde fāǿideli 

495.20  bolġan nerse ikinçi vaķtde żararlı bolup evrilürge mümkin bes żararlı bolup evrilgenni 
allahü teǾālā 

495.21 nesħ ķılur oşandaķ bu vaķtdan aldaġı vaķtde maślaĥatlı bolmaġan nerseniñ bu vaķtde 
maślaĥatlı 

495.22 (fāǿideli) boluvı mümkin bes maślaĥatlı bolġannı maślaĥatsız bolġanı ornında ŝābit 

ķılur ( ) eytdiler 
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495.23 kāfirler ( ) ançaķ sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām iftirā ķıluvçısun 
evvel bir nerse birlen emr ķılasañ da 

495.24 fikriñ almaşada ķaytadan ol nerseden ŧıyasun diyü ( ) belki 
kāfirlerniñ köbisi 

495.25 aĥkāmda bolġan ĥükmni bilmesler hem ħaŧā birlen śevābnı ayurmaslar 

( ) ey muĥammed 

495.26 kāfirlerge eyt ķurānnı cebrāǿįl indürdi ( ) siniñ rabbiñden ( ) ĥaķlıķ 

birlen (  

495.27 ) įmān kitürgen āddemlerni allahnıñ įmān üzerinde ķararlandurmaķı üçün 

( )  

495.28 daħı ĥaķlıķġa köndürgüçi hem müselmānlarġa süyünç itüp indürdi ( ) ve 

taĥķįķ bilemiz (  

495.29 ) düristlikde ol mekke kāfirleri eytürler ( ) ançaķ muĥammed 
Ǿaleyhi’s-selāmge özi kibi ādem 

 

I / 496 

 

496.1 üyretedür ķurānnı (ķıśśalarnı cebrlerni) ķurān allah ĥużūrından tügil dip bu ādemden 
murādleri Ǿāmir bin 

496.2 ħadrāmįniñ ġulāmı bolġan cebrā el-rūmį yā ki mekkede ķılıç yaśavçı cebr birlen yesār * 
bular tevrāt birlen 

496.3 incįlni oķuylar iken resūl allah bular yanından ötüp kitkende bularnıñ oķuġan nerselerini 
işite iken 

496.4 yā ki Ǿabdü’l-Ǿuzzā oġlı ĥuveyŧıb ġulāmı bolġan Ǿāǿişe bu özi müselmān bolġan köp 
kitābı bolġan 
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496.5 yā ki selmān-ı el-fārisi murād ( ) şol kişiniñ tili ( ) ol kişige 
muĥammedni üyrete 

496.6 diyü meyl kılurmız ( ) Ǿacemçedür yaǾnį Ǿarabçe tügildür ( ) ve bu ķurān 

( ) beyān 

496.7 ve feśāĥat iyesi bolġan Ǿarab tilinçedür * ĥāśıl muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ol kişiden 
işitken nerse Ǿacem sözi 

496.8 ol sözni muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmda sizde añlamaysız ķurān Ǿarab tilinde az ġına 
fehm birlen de siz añlaysız bes 

496.9  ol muǾallim žann ķılġan ādemiñizden alġan az Ǿacem sözi faśįĥ bolġan ķurān niçük 
bolsun farż 

ķılduķ 

496.10 muĥammed Ǿaleyhi’s-selām ol ādemden sözini işitüv sebebli maǾnāsını da bilsün ve 
üyrensün 

de elbette ol ādemden lafžnı 

496.11 almadı çünki anıñ söziniñ lafžı Ǿacemce ve kurān Ǿarabçe ķurān lafž Ǿitibārı birlen 
muǾciz 

bolġan 

496.12 kibi iǾtibārı birlen de muǾciz idi yine de kurānda bolġan köp Ǿilmlerni bilüv ķurān 
Ǿilminden māhir 

496.13 bolġan muǾallimge uzun müddet devām itüv birlen gine mümkin bes bir bazarçı baladan 
ötüp barġan 

496.14 vaķtlarnıñ baǾżısında işitken az Ǿacem sözlerini bilüv birlen gine bütün ķurānnıñ lažfnı2 
maǾnāsını 

496.15 niçük bilüv mümkin bolsun ( ) düristlikde şunday ādemler 

( ) 

496.16 allahnıñ āyetlerine įmān kitürmesler ( ) anday ādemlerni allahü teǾālā 
ĥaķlıķġa 

                                                            

2 “lafžını” olmalı. 
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496.17 köndürmes ( ) daħı anday ādemlerge aħiretde rencitküçi Ǿaźāb bolur 

(  

496.18 ) ançaķ yalġannı iftirāǿ ķılur ( ) allahnıñ āyetlerine 
įmān 

496.19 kitürmegen ādemler ( ) daħı bu allahnıñ āyetlerine įmān 
kitürmegen kāfir bolġan ādemler 

496.20 alardur yalġançılar * ikrāh ĥālinde kelimesini yürütüvniñ dürist boluvı ĥaķında allahü 
teǾālā źikr ķılınaçaķ 

496.21 āyetni indürdi hem ol āyet nuzūline sebeb şol resūl allah kāfirlerniñ maǾbūdlerine 
taǾarruż ķılġaç 

496.22 ķureyş kāfirleri bik açulandılar ķuvvetli müselmānlardan öç alurġa ķuvvetleri yitmese 
de żaǾįf 

496.23 müselmānlardan öç alurġa kirişdiler meŝelā bilāl ħabbābǾammār hem bularnıñ ataları 
kibi bu żaǾįf müselmānlarnı 

496.24 küfr kelimesini eytüvge ve mürted boluvġa küçlüler idi bular hiç ķabūl itmediler 
Ǿammār anasını şehįd itdiler 

496.25 ĥažret-i Ǿammār żaǾįf żaǾįfü’l-beden bolġanlıķından kāfirlerniñ küçlevi vaķtinde ķaçup 
ķutula almadı öltüre başlaġaç 

496.26 ķalbi įmān birlen ķararlanġan ĥālde tilinde küfr kelimesini yürütdi resūl allahġa Ǿammār 
dįnden çıķdı didiler 

496.27 resūl allah eytdi ĥāşā Ǿammār dįnden çıġuv iĥtilmāli yoķ anıñ ķalbi başından ayaġına 
ķadar įmān birlen 

496.28 bolġan hem įmān anıñ itine ve ķanına ķatışķan didi şol vaķt ħażret-i Ǿammār yıġlap 
resūl 

allahġa kildi 

496.29 iki közinden hemįşe ķanlı yaş aķdı mübārek kiyimi birlen sürtdi vāķıǾanı söyledi resūl 
allah 

 

I / 497 

 

497.1 eytdi ey Ǿammār ķureyşler küfr kelimesini eytüv birlen küçlegende ķālbiñni niçük 
tabdıñ didi ĥażret-i Ǿammār  
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497.2 įmān birlen ķararlanuvçı tabdım didi resūl allah eytdi ey Ǿammār eger yinede küfr 
kelimesi birlen 

497.3 küçleseler ķalbiñ muŧmaǿin olsa küfr kelimesini icrā ķıl żarar yoķ didi ( ) şol 
kişilerdür ol allahnıñ 

497.4 āyetlerine įmān kitürmegen ādemler ( ) ol kişiler allahġa įmān 
kitürgenniñ 

497.5 śoñında kāfir boldı ( ) meger įmān kitürgen śoñında küfr dürist bolur ( ) 
küçlengen kişige 

497.6 yaǾnį özini yā ki bir aǾžāsını telef itüv birlen küfr sözni eytüv yā ki resūl allahnı sögüv 
birlen küçleseler 

497.7 şol vaķtde küfr sözni tilde yürütüv dürist bolur ( ) ol küçlengen 
kişiniñ köñli 

497.8 įmān birlen ķararlanuvçı bolġan ĥālde ( ) likin bir kişi 
küfr sebebli 

497.9 kökregini açsa yaǾnį köñli birlen ħoş körüp küfr sözni eytse ( ) bes 
bu köñilleri 

496.10 birlen ħoş körüp küfr sözni eytüvçilerge allahdan kāmil açuv bolur dünyāda 

(  

daħı 

497.11 bu kişilerge aħiretde uluġ Ǿaźāb bolur ĥāśıl bu āyetde ikrāh ĥālinde küfr kelimesini 
eytüv ruħśat ikençilikke 

497.12 delālet bar köñli įmāñ birlen ķararlanġan ĥālde likin Ǿazįmet itmey śabr itüvde barı eger 
bu śūretde öltürülse 

497.13 kāmil şehįd bola müseylemetü’l-keźźāb iki irni tutup evvel birisinden śoradı 
muĥammed ĥaķında ni eytesün didi 

497.14 bu ir allahnıñ ĥaķķ resūli dip eytem didi minim ĥaķımda ni eytesün didi sinide allahnıñ 
ĥaķķ resūli 

497.15 dip eytem didi bu irni Ǿafv itdi ikinçisinden śoradı muĥammed ĥaķında ni eytesün didi 
bu ir ĥaķķ 
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497.16 peyġamber diyü eytem didi miñim ĥaķķımda ni eytesün digeç min çoķraķmun işitmeym 
didi müseylemetü’l-keźźāb 

497.17 üç mertebe śoradı şol revişçe cevāb birdi śoñra bu irni öltürdi bu ħaber resūl allahġa 
irişkeç resūl 

497.18 allah eytdi evvelgisi allahnıñ ruħśatnı tutmış ikinçisi Ǿazįmetni tutup ĥaķlıķ birlen cehrā 
söylemiş 

497.19 ikinçisiniñ ĥāli artuķraķ didi hem ĥažret-i ĥabįb küfr kelimesini eytmevi sebebli 
öltürülgeç 

497.20 resūl allah şehįdlerniñ ħocası dip aŧadı yine de bu āyet delālet ķıladur küfr kelimesini 
küçlengen 

497.21 vaķtde eytüvçiniñ köñli įmān birlen ķararlanuvçı bolmasa kāķir boluvına oşandaķ 
iħtiyār birlen küfr 

496.22 kelimesini tilinde yürütüvçiniñ kāfir boluvına hem įmāñnıñ rükni taśdįķ birlen iķrār 
boluvġa 

delālet ķıla ġāyesi 

497.23 taśdįķ hiç ĥālde suķūŧnı iĥtimāl tutmay ammā iķrār-ı suķūŧnı iĥtimāl tuta niteki ikrāh 
ĥālinde  bes įmān 

497.24 faķaŧ taśdiķ yā ki įmānġa faķaŧ iķrār-ı iķrāriyyete yā ki įmānnıñ rükni taśdįķde iķrārda 
Ǿamelde digen meźheblerniñ 

497.25 dürist tügilligi biline; el-tefsįrātü’l-aĥmediye śāĥibi şeyĥ aĥmedü’l maǾrūf 
bimalāciyunu’s el śıddıķįniñ sözlerinden 

497.26 intiħāb idildi. ( ) bu įmān śoñındaġı küfr ( ) bizniñ bunıñ sebeblidür 
düristlikde įmān śoñında 

497.27 küfrni iħtiyār ķıluvçılar (mürtedler) ( ) dünyā tirükligini sevdiler 
yaǾnį iħtiyār ķıldılar 

497. 28 ( )āħiret üzerine ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā 

( ) kāfir bolġan 

497.29 kavmni ĥaķlıķġa köndürmes ( ) bu śıfatda bolġan ādemler ( ) şunday 

ādemlerdür (  

 

I / 498 
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498.1 ) allahü teǾālā alarnıñ köñillerine yine mührledi ( ) daħı ķuvve-i 
sāmiǾa (işite turġan ķuvve)lerine 

498.2 mührledi ( ) daħı ķuvve-i bāśire (köre turġan ķuvve) lerine m i ührled

( ) daħı bu śıfatda 

498.3 bolġan ādemler ( ) alardur kāmil ġāfiller ( ) şiksiz ĥaķķ boldı 

( ) 

498.4 düristlikde bu śıfatlı kāfirler aħiretde ( ) alardur żarar itüvçiler 

( ) munıñ 

ında düristlikde siniñ rabbiñ (498.5 śoñ ) mekkeden medįnege hicret ķılġan 

ādemlerni (  

498.6 ) fitnelenmiş (Ǿaźāblanmış) bolġanları śoñında ĥażret-i Ǿammār ve munıñ emŝāli 

kibiler (  

498.7 ) hicret ķılġannıñ śoñında allahnıñ üstün ķıluv üçün śoġış ķılġan ādemlerni hem 
śoġış 

ġan ādemlerni (498.8 ķaŧılıķlarına śabrlıķ ķıl ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-
selām düristlikde siniñ rabbiñ 

cret hem śoġış ve śabrlıķ ķılġannıñ śoñında (498.9 bu ādemlerni hi ) elbette 
yarlıķaġuçı hem raĥmet 

0 ķılġuçıdur (498.1 ) ey muĥammed şol künni isiñe tüşür ol künde her nefs 
kilür 

498.11 ( ) özi cānından fāǿįdesine delįl ķoyar ve özini ķutķarurġa ŧırışur kişi 
ķayġusı 
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498.12 bolmas belki nefsi diyür ( ) ve her nefske kāmil birilür ( ) 
dünyāda işlegen 

498.13 nersesiniñ cezāsı ( ) ve hiçbir nefs žulm ķılınmas yaǾnį hiç birisiniñ 
Ǿameliniñ ecri 

498.14 kimitilmes ve Ǿaźābı günāhsından artdurılmas ( ) daħı allahü teǾālā 

meŝel ķıldı ( ) 

498.15 ķaryeni yaǾnį allahü teǾālā enǾām ķılup da ol enǾām berāberinde küfrān ķılġan şundan 
śoñ allahü teǾālā Ǿaźāb 

498.16 indürgen her ķavmge mekke ehlini meŝel ķıldı ( ) ol ķarye (ehli) 
emįn hem ķararlanġuçı 

498.17 boldı yaǾnį ŧalanuvdan ķorķuvdan emįn boldı hem ehli ŧarlıķ üçün köçüvge muĥtāc 
bolmay ķararlanġuçı 

498.18 boldı ( ) ol ķarye (ehli) niñ rızķı kiñ ve irken bolup kilür boldı 

(  

498.19 ) her bir orundan (ŧarafdan) ( ) bes ol ķarye (ehli) allahnıñ 
niǾmetlerine küfrān 

498.20 ķıldılar ( ) bes allahü teǾālā ol ķarye (ehli) ge ŧaŧutdı 

( ) kiyim kibi 

498.21 çulġab alġan açlıķ birlen (yidi yıl açlıķ bolġan) daħı kiyim kibi çulġab alġan ķorķu 
birlen 

498.22 (esįr boldılar) ( ) ķılġan işleri sebebli ( ) ve taĥķįķ kildi ol 
mekke ħalķına 

498.23 ( ) özleri cinsinden (Ǿarabdan) peyġamber muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) 

( ) bes ol peyġamberni yalġanġa 
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498.24 tutdılar ( ) bes alarnı Ǿaźāb tutdı ( ) žulm ķıluvçı 
bolġanları ĥālde 

498.25 ( ) bes ey müǿminler aşañız ( ) allah rızķlandurġan nerseden 

( ) köñil ħoş 

498.26 bolup ĥelāl ŧaǾāmlerni ( ) daħı allahnıñ niǾmetlerine şükr ķılıñız 

(  

498.27 ) eger allahġa ġına Ǿibādet ķılur bolsañız ( ) ançaķ 
allah sizniñ üzeriñizge 

498.28 ĥarām ķıldı ( ) ölekseni hem ķanını ve doñġız itini ( ) daħı 
şol ĥayvānı 

 

I / 499  

 

499.1 ( ) ol ĥayvānı boġazlaġanda allahdan başķa üçün ŧavışnı köterildi yaǾnį 
allahnıñ isminden 

499.2 başķa ismni žikr birlen boġazlandı ( ) bes bir kişi bu ĥarāmlarnı aşavġa 
iħtiyārsız bolsa 

499.3 ( ) leźźet üçün aşamaġan ĥālde ( ) daħı aşavda ĥācet ķadarından ötmegen 

ĥālde ( ) bes 

499.4 düristlikde allahü teǾālā ( ) żarūret vaķtinde bu ĥarāmlarnı aşaġan ādemlerni 
yarlıķaġuçıdur hem ruħśat 

499.5 birüvinde  merĥametlidür ( ) daħı eytmeñiz ( ) tilleriñiz 

śıfatlaġanlıķı üçün ( ) 

499.6 yalġannı ( ) bu nerse ĥelāl dip eytmeñiz ( ) daħı bu nerse ĥarām 
dip eytmeñiz niteki müşrikler 
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499.7 bu ĥayvānlarnıñ içlerinde bolġan nerse (bala) irlerimizge gine ĥelāl ħatunlarımızġa 
ĥarām dip eytdiler yaǾnį yalġız 

499.8 delįlsiz tilleriñizniñ söyleşken nersesi birlen gine bir nerseni ĥelāl ve ikinçisini ĥarām 
dip ĥükm ķılmañız 

499.9 ( ) allah üzerine yalġannı iftirā ķıluvıñız üçün bu nerse ĥelāl ve 
bu nerse ĥarām 

499.10 dip eytmeñiz ( ) düristlikde şunday ādemler ( ) 
allah üzerine 

499.11 yalġannı iftirā ķılurlar ( ) saǾādetke ve maŧlūbke irişmesler ( ) 
kāfirlerde bolġan 

499.12 nerse az fāǿideleneçek nesredür tizden biter ( ) daħı ol kāfirler üçün 
rencitküçi 

499.13 Ǿaźāb bardur ( ) daħı yehūd bolġan ādemler üzerine ( ) ĥarām 

ķılduķ biz (  

499.14 ) siniñ üzeriñe mundan ilk enǾām sūresinde beyān ķılġan nerselerni 

( ) 

499.15 bu nerselerni yehūdlerge ĥarām ķıluv birlen biz alarġa žulm ķılmaduķ 

( ) likin 

499.16 yehūdler özlerine özleri žulm ķılur boldılar ( ) munıñ śoñında siniñ rabbiñ 

(  

499.17 ) nādānlıķ sebebli yavızlıķnı ķılġan ādemlerni ( ) munıñ śoñında tevbe 

ķılsalar (  

499.18 ) yavızlıķnı ķılġannıñ śoñından ( ) daħı işlerini tüzük ķılsalar 

( ) 

499.19 düristlikde siniñ rabbiñ tevbe śoñından nādānlıķ sebebli yavızlıķnı ķılaġan ādemlerni 

( ) elbette 
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499.20 yarlıķaġuçıdur hem raĥmet kılġuçıdur alarġa ( ) düristlikde ibrāhįm 
Ǿaleyhi’s-selām 

499.21 köp kişide gine tabula turġan fažįletlerni ciddiǾį üçün göyaķi yalġızı bir cemāǾat boldı 
niteki 

499.22 şiǾirde kildi “ *  “ mażmūnı allahnıñ bütün 
Ǿālemni 

499.23 bir kişide cıymaķı yıraķ tügil yaǾnį bütün Ǿālemde bolġan fażįletni bir kişide cıymaķı 
yıraķ iş tügil 

499.24 ( ) ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām allahġa her işde iŧāǾat ķıluvçı boldı ( ) bāŧıldan 
avışķuçı boldı 

499.25 ( ) daħı şirk ķaŧuvçılardan bolmadı niteki ķureyş müşrikleri 
özlerini biz  

499.26 ibrāhįm milletinde dip oyladılar ( ) ibrāhįm allahnıñ niǾmetlerine şükr 

ķıluvçı boldı (  

499.27 ) allahü teǾālā ibrāhįmni peyġamberlik üçün iĥtiyār ķıldı daħı ibrāhįmni könderdi 

( ) 

499.28 toġrı ve ĥaķķ bolġan yolġa ( ) daħı biz ibrāhįmge dünyāda izgülik 
birdük 

499.29 yaǾnį bütün ādemlerge maĥbūb ķılduķ türli millet ħalķı anı dost körürler hem 
peyġamber bolġan balalar 

 

I / 500 

 

500.1 ve kiñ rızķ birdük ( ) daħı ol ibrāhįm āħiretretde 

izgülerdendür ( ) 

500.2 munıñ śoñında ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām biz siñe vahy ķılduķ 

( ) ibrāhįmniñ milletine iyer sin 
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500.3 dip ( ) ol ibrāhįm bāŧıldan avışķan ĥālde yāǾnį ibrāhįm milletine tevĥįde hem 
ħalķnı şefķat birlen daħı 

500.4 delįller kitürüv birlen tevĥįdke ündevde ibrāhįm milletine iyer ( ) 
daħı ol ibrāhįm müşriklerden 

500.5 bolmadı ( ) ançaķ şenbe künni beyrem (kesb itmey maĥż-ı Ǿibādet 
birlen şuġullene turġan) 

500.6 kün ķılındı ( ) şunday ādemlerge (yehūdlerge) ( ) ol ādemler ol 
künde iħtilāf ķıldılar 

500.7 yaǾnį peyġamberlerine ķarşı kildiler ĥażret-i mūsā yehūdlerge cumǾa künni beyrem 
itiñiz (kesb ķılmay Ǿibādet 

500.8 ķılıñız) didi yehūdler baş tartdılar biz allahü teǾālā köklerni ve yirlerni yaraŧuvdan 
boşanġan şenbe künni beyrem 

500.9 itemiz didiler munıñ śoñında allahü teǾālā yehūdlerge şenbe künni lāzım itdi ve kesbni 
ĥarām ķıldı hem şenbe 

500.10 künniñ beyrem boluvı helāk boluvlarına sebeb boldı ( ) daħı 
düristlikde ey muĥammed 

500.11 siniñ rabbiñ ol yehūdler arasında ĥükm ķılur ( ) ķıyāmet küninde ( ) şol 
nersede ĥükm ķılur 

500.12 ( ) ol nersede iħtilāf ķılur boldılar yaǾnį şenbe kün emri ĥaķında 

( ) 

500.13 ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām rabbiñniñ dįnine (islāmge) ündegil ( ) şübheni 
yibere turġan açuķ delįl 

500.14 birlen (2) ( ) daħı körkem vaǾaž birlen yaǾnį ħalķnı ķanāǾat ķıldura 
turġan nuŧķler (ħuŧbeler) 

500.15 birlen hem fāǿįde bire turġan Ǿibretler birlen şübhe yibere turġan delįller birlen ħalķnı 
islāmge ündev 

500.16 ħavāś üçün * körkem vaǾaž birlen ündev Ǿavām üçün (3) ( ) daħı 
ħalķnıñ ĥaķķını 
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500.17 inkār ķıluvçıları birlen körkem bolġan mücādele birlen cidāl ķıl yaǾnį yomşaķlıķ ve 
şefķat birlen delįllerine 

500.18 ķarşı delįl ķoy (4) ( ) düristlikde siniñ rabbiñ ( ) ol 
dįninden azġan 

500.19 ādemni bilgüçidür ( ) daħı ol rabbiñ dįnine könülgen ādemlerni de 

bilgüçidür ( ) 

500.20 eger Ǿaźāb ķılsañız siz kāfirlerni ( ) bes Ǿaźāb ķılıñız ( ) şol Ǿaźābnıñ 
oħşaşı birlen 

500.21 ( ) ol Ǿaźāb birlen öziñiz Ǿaźāb ķılındıñız müşrikler ŧarafından yaǾnį müşrikler 
sizniñ ĥaķķıñızda ķabāĥat 

500.22 iş ķılsalar (meŝelā sizden birevni öltürseler yā ki ķınasalar ) siz de alarġa bu işniñ 
meŝelni gine ķılıñız 

500.23 artdurmañız * evvelgi işni Ǿuķūbet dip aŧav izdivāc üçün gine ĥaķįķatde ikinçi iş kine 

Ǿuķūbet ( ) 

500.24 ve eger öç almay śabrlıķ ķılsañız ( ) elbette ol śabrlıķ ķıluv śabr 
ādemler üçün izgüdür 

500.25 ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām kāfirlerniñ cefāsına śabrlıķ ķıl 

( ) ve siniñ śabrıñ tügildür meger 

500.26 allahnıñ yardemi birlendür ( ) daħı kāfirlerniñ įmān kitürmey üzerine 

ķayġurma (  

500.27 ) daħı ŧarlıķda bolma yaǾnį köñlüñ ŧaraymasun ( ) kāfirlerniñ mekr 

ķılġan nerselerinden (  

500.28 ) dürüstlikde allahü teǾālā ( ) şunday ādemler birlen birgedür yaǾnį alarnıñ 

yardemindedür ( ) 
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500.29 2) Ǿaķllar ķabūl ķıla turġan delįl ve ĥikmet ve felsefe ile.   3) bir de açulanmay körkem 
yüz birle yumşaķ söz birle 

500.30 vaǾažlegil.    4) bes başķa dįn kişilerin islāmge ündevde Ǿaķllar ķabūl ite turġan delįller 
ile iŝbāt itkil! ş.ĥ. 

 

I / 501 

 

501.1 ol ādemler günāhlardan śaķlandılar ( ) daħı şunday ādemler birlen birgedür 

( ) 

501.2 ol ādemler izgülik ķıluvçılardur. 

501.3 naĥl sūresiniñ hem de on dörtinçi cüzǿniñ tercemesi tamām boldı. 
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501.4 on yidinçi sūre – benū isrāǿįl sūresidür mekkede ingen yüzde on bir āyet 

501.5 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

501.6 ( ) şunday allahnı kāmil pāklav birlen pāklaymun ( ) öziniñ ķulını 

(muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmnı) 

501.7 seyr ķıldurdı ( ) kiçniñ baǾžısında (üç sāǾat miķdārında) mekke birlen şām şām 

arası Ǿarab yürüşi ile 

501.8 ķırķ künlik yol ( )mescid-i ĥarām (kaǾbetu’llah)da ( ) 

501.9 şunday mescid-i aķśāġa (beytü’l-muķaddeske) ( ) dünyā ve āħiret 

bereketleri birlen ol mescid-i 

501.10 aķśānıñ tiresini mübārek ķılduķ çünki ĥażret-i mūsā zamānından birli peyġamberlerniñ 

Ǿibādet ķılġan ornı 

501.11 hem vaĥy kilgen orun hem aķġuçı yılġalar ve fāǿideli yimişler ile çulġanġan orun şol 

orundur ( ) 

501.12 ol ķulımıznı seyr ķıldurduķ Ǿalāmetlerimizden körsetmekimiz üçün ol ķulımızġa ( ) 

düristlikde ol allahü 

501.13 teǾālā ( ) ol allahdur muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmnıñ sözlerini işitküçi 

ķılġan işlerini bilgüçi 

501.14 bu āyet resūl allahnıñ miǾrācına delālet ķıla bu āyetden ķıŧǾā ŝābit bolġan nerse resūl 

allahnıñ mescid-i aķśāġa 

501.15 miǾrāci munı münker kāfir bola ammā dünyā kögine miǾrācı ħaber meşhūr birlen ŝābit 

munı münker-i bediǾat iyesi 

501.16 bola ammā dünyā köginden üstün bolġan orunlarġa miǾrācı ħaber vāĥid birlen ŝābit 

munı münker fāsiķ bola 

501.17 Ǿulemā miǾrācnıñ ķayu ayda idükinde hem oyaġ ĥālde mi yā ki yuķlaġanda mı 
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boluvında hem cān birlen mi yā ki ten 

501.18 birlen mi boluvında iħtilāf ķıldılar * likin ehlü’s-senet ve’l-cemāǾat meźhebine bināǿ 

hicretden bir yıl muķaddim recebniñ 

501.19 yigirmi yidinçi kiçesinde oyaġ ĥālde resūl allahnıñ teni ile mescid-i ĥarāmdan mescid-i 

aķśāġa miǾrācı vāķıǾa 

501.20 bolġan hem şol kiçe biş vaķt namāz farż ķılınġan miǾrācnıñ ķıśśasını maķāmge 

münāsebeti az olduķından 

501.21 yazmaduķ her kim mevżuǾatdan ķarar ( ) daħı biz mūsā Ǿaleyhi’s 

selāmge kitāb (tevrāt) birdük 

501.22 ( ) daħı ol kitābnı isrāǿįl balalarnı ĥaķlıķġa köndürgüçi 

ķılduķ (  

501.23  ) minden başķa iş tapşırılmış źāt tutmassızlıġıñız üzerine yā ki 

tutmañız dip 

501.24 eytdük ( ) ey şol ādemlerniñ balaları ( ) ol ādemlerni biz nūĥ 

birlen 

501.25 birge kiymege yükledük ( ) düristlikde ol nūĥ şükr ķıluvçı ķul 

(bende) boldı 

501.26 ( ) daħı benį isrāǿįl balalarına ĥükm itdük ( ) Tevrāt 

kitābında 

501.27 yaǾnį isrāǿįl balalarına tevrāt kitābında bildürdük ve ħaber birdük ( ) siz 

şām 

501.28 yirinde bozuķlıķ ķılursız dip ( ) iki mertebe * evvelgisi tevrāt ĥükmlerine 

ħilāflıķ ķıluv 

501.29 hem şaǾyā Ǿaleyhi’s-selāmnı öltürüv ikinçisi zekeriyyā Ǿaleyhi’s-selām birlen Yaĥyā 
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Ǿaleyhi’s selāmnı öltürüv hem Ǿįsā Ǿaleyhi’s-selāmnı 

 

I / 502 

 

502.1 ötürüvge ķaśd ķıluv ( ) daħı allahnıñ ŧāǾatinden uluġ 
tekebbürlenüv birlen tekebbürlenürsiz dip 

502.2 ħaber birdük ( ) bes her ķayçan iki bozuķlıķnıñ birsiniñ Ǿaźābınıñ 
vaǾdesi kilse 

502.3 ( ) sizniñ üzeriñizge (benū isrāǿįlge) yiberürmiz ( ) 
özimizniñ ķullarımıznı (evveli bāǿs 

502.4 şedįd) śoġışda ķaŧı ķuvvet iyesi alar yaǾnį buħtunnasını yā ki calūtnı yā ki sencāribni 

(  

502.5 ) bes alar sizni öltürür üçün ve ŧalar üçün yurŧlarınıñ orŧalarına tüşerler yaǾnį 
sizni 

502.6 isterler * hem vaķt irişkeç şol ŧarįķ ķıldılar benū isrāǿįlniñ uluġlarnı öltürdiler kiçiklerini 
esįr 

502.6 itdiler tevrātnı yandurdılar mescidlerni ħarāb itdiler ( ) benū isrāǿįlni 
Ǿaźāb ķıluv vaǾdesi 

502.7 ķılınmış vaǾde boldı ( ) munıñ śoñında sizniñ (benū isrāǿįl) üçün 
devletni ve ġalebeni 

502.8 kiri ķaytarduķ ( ) sizni cefālar üçün yibergen ķullarımız üzerine * isfendiyār oġlı 
behmen babası 

502.9 luhrāsif oġlı guştāsifden pādişāhlıķnı alġaç allahü teǾālā benū isrāǿįlge şefķat ķıluvnı 
isfendiyārnıñ 

502.10 köñline śaldı bes isfendiyār benū isrāǿįlniñ esįrlerini şāmġa yiberdi dānyālnı benū 
isrāǿįlge 

502.11 pādişāh itdi śoñra dānyāl benū isrāǿįl birlen buħtunnaśśarnıñ enbāǾına ġālib boldılar 

( ) daħı 
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502.12 sizge (benū isrāǿįlge) yardem birdük biz ( ) māllar daħı balalar birlen 

( ) 

502.13 daħı sizni evvelgige ķaraġanda ķabįle yā ki Ǿasker yüzinden köp ķılduķ ( ) 
eger siz ŧāǾat 

502.14 ķıluv sebebli izgülik ķılsañız ( ) öziñiz üçün izgülik ķıldıñız yaǾnį 
izgülikiñizniñ 

502.15 ŝevābı öziñizge bolur ( ) ve eger yavızlıķ ķılsañız öziñiz üçün çünki 
günāhsı 

502.16 öziñizge ( ) bes her ķayçan ikinçi bozuķlıġıñıznıñ vaǾdesi kilse şol 
vaķtde 

502.17 śoġışda ķaŧı ķuvvet iyesi bolġan ķullarımıznı yiberürmiz ( ) 
yüzleriñizni ķayġulı ķıluv üçün 

502.18 ( ) daħı mescid (beytü’l-muķaddes)ke kirsünler üçün bes kirseler ħarāb 
ķılurlar 

502.19 ( ) niteki evvel mertebede beytü’l-muķaddeske kirdiler 
buħtunnaśśarlar yā ki alarnıñ emŝāli 

502.20 ( ) daħı ġālib bolġan nerselerini helāk ķılsunlar üçün ( ) helāk ķıluv 
birlen 

502.21 hem allahü teǾālā farslerni yiberdi alar evvelgiler kibi benū isrāǿįlniñ köpisini telef 
itdiler beytü’l-muķaddesni 

502.22 ħarāb itdiler ( ) rabbiñizniñ sizge merĥamet ķıluvı yaķındur yaǾnį 
eger tevbe itseñiz 

502.23 ikinçi mertebe Ǿaźāb ķılġannıñ śoñında da merĥamet ķılur ( ) ve eger 
bozuķlıķġa ķaytsañız siz 

502.24 ( ) biz de üçünçi mertebe sizge Ǿaźāb ķıluvġa ķayturmız hem vāķıǾā bozuķlıķġa 
ķaytdılar resūl allahnı yalġanġa 
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502.25 tutdılar ötürürge1 ķaśd ķıldılar hem müselmānlar ŧarafından benū ķarįže öltürüldi beni 
nażįr  nefy idildi 

502.26 ķalġanlarına cizye taǾyįn ķılındı bu dünyāda bolġan cezāları ( ) daħı 

cehennemni ķılduķ biz ( ) 

502.27 kāfirlerge ( ) ĥabs ķılına turġan orun çıġup hiç ķayda ķudretleri yoķdur 

( ) 

502.28 düristlikde bu ķurān ( ) köndürür ( ) iñ toġrı bolġan yolġa 

( ) 

 

I / 503 

 

503.1 daħı şunday müǿminlerge süyünç birür ( ) ol müǿminler izgü işler ķılurlar 

( ) 

503.2 düristlikde ol müǿminlerge bolur ( ) uluġ ŝevāb ( ) daħı düristlikde 
şunday 

503.3 ādemler ( ) ol ādemler āħiretke įmān kitürseler ( ) anday 
ādemlerge 

503.4 ĥāżirledük biz ( ) rencitküçi Ǿaźābnı ( ) daħı ādem yavızlıķ birlen 
duǾā 

503.5 ķılur ( ) izgülik birlen duǾā ķılduķı kibi yaǾnį āđem izgülik birlen duǾā 
ķılġan kibi 

503.6 baǾżan açuv vaķtinde özine hem mālına ve balalarına yavızlıķ birlen de duǾā ķılur 

( ) daħı 

503.7 ādem aşġuçı boldı her bir köñilge tüşken nersesini ķılurġa aşġur Ǿāķibetini oylamas 

(  

                                                            

1 “öltirirge” olmalı. 
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503.8 ) daħı kiç hem kündizni ķılduķ ( ) allahnıñ ķudretine tenbiye Ǿalāmetler 

( ) bes 

503.9 kiçniñ Ǿalāmetni (Ǿalāmet bolġan kiçni) yaķturtuv sebebli cuyduķ 

( ) daħı Ǿalāmet 

503.10 bolġan kündizni ādemler üçün yaķturtuvçı ķılduķ ( ) kündizniñ 
yaķtılıġında rabbiñizden 

503.11 bolgan fażlını (maǾįşet sebebleriñizni ) isteviñiz üçün ( ) daħı kiç 
birlen kündizniñ 

503.12 iħtilāfları sebebli yılllarnıñ śanını bilüviñiz üçün ( ) daħı ĥesābnı (vaķtlarnı) 
bilüviñįz üçün 

503.13 ( ) ve dünyā işinde kirekli her bir nerseni ( ) açuķ beyān ķıluv 
birlen beyān ķılduķ biz 

503.14 ( ) ve her bir ādemge ( ) ġayb oyasından oçġuçı Ǿamel ķuşını 
(Ǿamelni) ol āđemge 

503.15 lāzım itdük ( ) ol ādemniñ moynına lāzım itdük ( ) daħı ol 
ādem üçün ķıyāmet 

503.16 küninde çıġarurmız ( ) kitābnı (Ǿamel defterini) ( ) ādem ol kitābķa yoluķur 

( ) seçilmiş 

503.17 bolġan ĥālde ol kitāb ( ) ādemge eytilür kitābıñnı oķu dip 

(  

503.18 ) bu ķıyāmet küninde siñe öziñni ĥesāb ķıluvçı bolmaķlıġıñ yiter 

( ) 

503.19 kimdür ĥaķlıķġa könilse ( ) ançaķ öziniñ fāǿįdesi üçün ĥaķlıķġa 
könilür 

503.20 ( ) ve kimdür ĥaķlıķdan adaşsa ( ) bes ançaķ öziniñ żararına 
ĥaķlıķdan 
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503.21 adaşur ( ) ve hiç günāhlı nefs yüklemes ( ) ikinçi nefsniñ 
günāhsını 

503.22 ( ) ve biz hiç kimni Ǿaźāb ķıluvçı bolmaduķ ( ) şerįǾatni 
beyān ķıla turġan 

503.23 peyġamber yibergenimizge ķadar * bu āyet delālet ķıladur şerǾden ķabl-i vucūb 
bolmavġa ammā maǾrifetu’l-lah Ǿaķla 

503.24 vācib diyüvçiler Ǿaźābdan istiǿśāl (dünyādaġı) Ǿaźābnı alġanlar hem resūlden Ǿaķl 
aluvda mümkin 

503.25 ( ) ve her ķayçan tilesek biz ( ) bir ķarye ehlini Ǿaźāb ķıluvnı 

( ) 

503.26 ol ķarye ehliniñ śıylanup turuvçılarına (baylarına) Ǿibādet birlen emr ķılduķ yaǾnį 
yibergen 

503.27 peyġamberlerimiz vāsıŧası birlen ( ) bes ol baylar ve başlar ol ķaryede 
bozuķlıķ ķıldılar 

503.28 (allahnıñ ŧāǾatinden çıķdılar) ( ) bes ol ķaryege (ehline) Ǿaźāb birlen 
vaǾde ķılınġan 

503.29 2) bu āyetden biline her zamānnıñ Ǿulemāsına zamāndaş kāfirlerin daǾvet ķıluv vācib 
boluvı daǾvet ķılmaġan taķdįrde ol zamān kāfirlerniñ 

503.30 indi’llāh mesǿūl bolmavları likin daǾvet digeçde tayaķ tutup ündep yürüv bolmay 
risālelerde ĥaķįķat-i islāmnı edilleǿ-i  Ǿaķliyye ile beyān 

503.31 idüp neşr itüv murāddur. ĥāsılı ķurān-ı şerįfni şol yirdeş kāfirlerniñ tillerinçe terceme 
idüp aratuv ile ħalāś tapılur. ş.ĥ. 

 

I / 504 

 

504.1 söz ŝābit boldı ( ) bes ol ķaryeni helāk ķılmaķ birlen helāk ķılduķ 
yaǾnį ehlini 

504.2 ve yurŧlarunı ħarāb itdük ( ) zamān ehllerinden köpisini helāk 
ķılduķ biz 
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504.3 ( ) nūĥ Ǿaleyhi’s-selām śoñından Ǿād ŝemūd ķavmi kibi ( ) ve ey 

muĥammed rabbiñ yitdi (  

504.4 ) ķullarınıñ günāhlarunı ( ) žāhirini hem bāŧınını bilüv yüzinden ( ) 
körüv yüzinden 

504.5 ( ) kimdür dünyānı ġına tilese ( ) ol kişi üçün dünyāda 

aşuġdururmız (  

504.6 ) tilegen nersemizni ( ) tilegen kişiler üçün ( ) munıñ śoñında 
ol kişi 

504.7 üçün cehennem ķılurmız ( ) kirür ol cehennemge ( ) ħor bolmış hem 
allahnıñ raĥmetinden 

504.8 sürilmiş bolġan ĥālde ( ) ve bir kişi āħiretni tilese yaǾnį allahü teǾālā 

ķoşķança yürüse (  

504.9 ) daħı āħiret üçün ĥaķķ tırışuv birlen ŧırışsa (özi ve balalarınıñ üstleri bütün 

504.10 ve ŧamaķları ŧoķ bolsun üçün yā ki aķçeni cıyaym da dįn faǿidesine śarf ķılaym diyüp 
dünyāda kesb 

504.11 ķılmaķlıķ āħiret üçün ŧırışuv cümlesindendür ) ( ) ol kişi dürist įmān birlen 
įmān kitürgüçi 

504.12 bolġan ĥālde ( ) bes bu üç şarŧnı cıyġan ādemler ( ) 
bularnıñ ŧırışuvları 

504.13 maķbūl hem ŝevāblı iş bolur ( ) bu iki ŧāǿifeden her birisine birürmiz ( ) 
bu dünyānı ġına 

504.14 tilegen ŧāǿifege de ( ) daħı āħiretni gine tilegen ŧāǿifegede ( ) 
rabbiñniñ birüle turġan 

504.15 nersesinden ( ) daħı ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām rabbiñniñ 

dünyāda birüvi bolmadı ( ) her iki 
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504.16 ŧāǿifeden ŧıyılmış ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām iǾtibār ķılup ķara 

( ) niçük ādemlerniñ 

504.17 baǾżısını rızķda artuķ ķılduķ ( ) baǾżısı üzerine ( ) daħı elbette āħiret 

(  

504.18 ) dereceler yüzinden uluġraķdur ( ) daħı artuķ ķıluv yüzinden 

uluġraķdur (  

504.19 ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām Ǿibādetde allah birlen ikinçi 
maǾbūdnı şerįk ķılma bu āyetde žāhirde 

504.20 ħiŧāb resūl allahġa bolsa da bāŧında ümmetinedür ( ) bes ħor ve 
rüsvāy bolmış bolup 

504.21 evrilsün yaǾnį feriştelerden ve müǿminlerden öziñe ħorlav bolur allahdan rüsvāylıķ kilür 
bu āyet 

504.22 delālet ķıladur muvaĥĥidniñ memdūĥ ve menśūr boluvına ( ) rabbiñ buyurdı 

( ) Ǿibādet 

504.23 ķılmañız dip ( ) meger bir allahġa ġına Ǿibādet ķılıñız dip 

( ) daħı ata ve anaġa izgülik 

504.24 ķılıñız dip buyurdı ( ) eger siniñ ĥużūrıñda irişse ( ) ķartlıķġa 

( ) ata 

504.25 ve ananıñ birisi ( ) yā ki her ikisi ( ) bes ata ve anaña ķabįĥ söz 

eytme (  

504.26 daħı öziñe oħşamaġan işni ķılduķlarında ata ve anañnı ķaŧılıķ birlen ŧıymaġıl 

( ) 

504.27 daħı ata ve anaña körkem sözni eyt ( ) daħı ata ve anaña töbençilik ve 
iŧāǾat 
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504.28 ķanaŧnı töben ķıl yaǾnį ata ve anaña boy śunġıl ( ) ata ve anaña raĥmet ķıluv 

üçün (  

504.29 ) daħı ey rabbim ata ve anama raĥmet ķıl dip eyt yaǾnį duǾā ķıl 

( ) niteki 

 

I / 505 

 

505.1 mini ata ve anam kiçik vaķtimde terbiye ķıldılar ve miñe merĥamet ķıldılar berāber 

resūl allahġa kilüp ey allahnıñ 

505.2 resūli min ata ve anamnı özleri mini yaş vaķtimde terbiye itdükleri kibi terbiye item alar 

ĥāżır kün 

505.3 ķartaydılar min alarnıñ ĥaķlarnı ötegen bolam mı dip śoradı resūl allah yoķ ötegen 

bolmaysañ anıñ üçün 

505.4 ata ve anañ sini terbiye ķıldılar da dünyāda siniñ selāmet bolup ķaluvıñnı da tilediler 

ammā sin ata ve anañnı 

505.5 terbiye itseñ de alarnıñ ölüvlerini tileysün didi ( ) sizniñ rabbiñiz 

( ) sizniñ nefsleriñizde 

505.6 (ķalbleriñizde) bolġan nerseni ( ata ve anañızġa izgülik ķıluv ķasdıñıznı ) bilgüçidür 

( ) eger 

505.7 siz tüzüklikni ķaśd ķıluvçı bolsañız ( ) çünki düristlikde sizniñ rabbiñiz boldı 

( ) terbiye 

505.8 ķıluvçılarnı ( ) yarlıķaġuçı ( ) daħı yaķınlıķ iyesine ĥaķnı bir 

yaǾnį körkem muǾāmele 

505.9 ķıl izgülik ķıl * imām aǾžam ĥażretleri bu āyet birlen źevi’l-erĥām nafaķasınıñ farż 

boluvına istidlāl 
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505.10 ķılġan çünki emr-i vucūb üçün ( ) daħı miskįnge zekātdan ĥaķķını bir 

( ) daħı yol oġlına 

505.11 (misāfirge) ĥaķķını bir eger anıñ başķa hiç ŧarįķ aķçe ŧabarġa küçi yitmese 

( ) daħı mālnı 

505.12 orunsız orunġa śarf ķıluv birlen isrāf ķılmaġıl ( ) düristlikde 

orunsız 

505.13 orunġa mālnı śarf ķıluv birlen isrāf ķıluvçılar şeyŧānlarnıñ ķardeşleri boldılar 

( ) daħı 

505.14 şeyŧān boldı ( ) rabbisine (niǾmetine) ( ) bik küfrān ķıluvçı ( ) 

ve eger sin yaķınlıķ 

505.15 iyesi bolġan ķardeşleriñden daħı miskįnlerden hem misāfirden yüz döndürseñ birmeseñ 

(  

505.16  ) rabbiñden raĥmet istev üçün ( ) ümįd iterseñ sin ol raĥmetni yaǾnį 

allahdan rızķ kütüv 

505.17 üçün allah rızķ birgende ol rızķdan sin meźkūr ādemlerge birürsün yaǾnį şol niyet birlen 

birmeseñ ĥāśıl 

505.18 birürge mülkiñde nesne bolmasa ( ) bes bu ādemlerge yomşaķ söz 

eyt yaǾnį inşāǿallah  

505.19 ķoluma tüşkeç birürmün ĥāżirge maǾźūrmun digen ( ) daħı ey 

muĥammed sin ķolıñnı baġlanmış 

505.20 ķılmaġıl ( ) moynıña yaǾnį saran bolmaġıl ( ) daħı 

ķolıñnı bütün töşev birlen 

505.21 töşemede yaǾnį öziñe ķaldurmay āħir żarūr nerseñni birmede ( ) 
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çünki bu ŧarįķ 

505.22 ķılsañ allahü teǾālā hem ādemler ĥużūrında şelte ķılınmış hem ökünmiş bolup evrilürsün 

* bu āyetniñ 

505.23 nuzūline sebeb şol: ĥażret-i cābir eyte biz bir vaķtde resūl allah birlen birge olŧurġan 

idük bir bala kilüp 

505.24 ey allahnıñ resūli anam sinden bir kölmek śoradı didi resūl allah eytdi bir sāǾatden 

eylenüp kil 

505.25 bala anasına ķaytdı anası eytdi ey oġlım eger artuķ kölmegi bolmasa üstündegi 

kölmegini birsün 

505.26 bar şol revişçe śora didi bala hem anası ķoşķança śoradı resūl allah üyine kirdi de āħir 

kölmegini 

505.27 śalup birdi özi yalanġaç ķaldı ĥażret-i bilāl eźān eytdi resūl allahnı namāzġa kütdiler 

kölmegi 

505.28 yoķlıķdan çıķmadı munıñ śoñında allahü teǾālā źikr ķılınġan āyetni indürdi hem źikr 

ķılınaçaķ āyet ile 

 

I / 506 

 

506.1 resūl allahġa telsiye ķıldı ( ) ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 
düristlikde siñ rabbiñ rızķı kiñ 

506.2 ķılur ( ) tilegen ādemine ( ) daħı tilegen ādemniñ rızķı ŧar ķılur 

( ) düristlikde siniñ 

506.3 rabbiñ boldı ( ) öziniñ ķullarınıñ sırlarını ( ) bilgüçi ve körgüçi 

( ) 

506.4 daħı balalarıñıznı öltürseñiz ( ) açlıķdan  ķorķuv üçün 

( ) biz balalarnı da ve sizni de 
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504.5 rızķlandururmız ( ) düristlikde ol balalarnı öltürüv ( ) uluġ günāh 

boldı (  

506.6 ) daħı zināġa yaķın bolmañız yaǾnį zinā kılmañız ( ) düristlikde bu zinā 

( ) žāhir ķabāĥat iş 

506.7 boldı ( ) daħı yol yüzinden Ǿaceb yavız boldı * allahü teǾālā ķıśāśnıñ hem 
maķtūlniñ velįsine diyet 

506.8 aluvnıñ meşrūǾ boluvı ĥaķķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) 
şunday nefsni öltürmeñiz 

506.9 ( ) ol nefsni öltürüvni allahü teǾālā ĥarām ķıldı yaǾnį müselmānnı daħı źemmįni 

( ) meger ĥaķlıķ birlen 

506.10 öltüriñiz yaǾnį įmān śoñında mürted boluv ħatunlı bolġannıñ śoñında zinā ķıluv hem 
ķatı maǾsūm müǾminni 

506.11 ķaśdā öltürüv kibi işlerni ķıluv sebebligine öltüriñiz ( ) ve bir kişi žulm 
ķılınġan ĥālinde 

506.12 hiç bir öltürüvni mübāĥ ķıla turġan sebebden başķa öltürülse ( ) 
bes taĥķįķ öltürülmiş 

506.13 ādemniñ velįsini (in yaķın ir ķardeşini) öltürüvçiden ķıśāś aluvda irkli ķılduķ 

(  

506.14 ) bes velį ķıśāś üçün öltürüvde isrāf ķılmas yaǾnį öltürmegen kişini öltürmes 

506.15 daħı öltürüvçi birgine ādem bolġanda şol āđemni gine öltürsün iki kişini öltürmes ( ) 
düristlikde 

506.16 ol öltürülmiş ādemniñ velįsi yā ki žulm birlen öltürülgen ādem ( ) öltürmiş 
ķardeşi 

506.17 üçün ķıśāś vācib boluv sebebli yardem birilmiş boldı yā ki öltürmiş kişi öltürüvçisinden 
ķıśāś 

506.18 alınuv hem āħiretde ŝevāblı boluv sebebli yardem birilmiş boldı bu āyetniñ žāhiri delālet 
ķıladur ķıśāśnıñ 
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506.19 āzād kişi birlen ķul arasında yürüvine daħı müselmān birlen źemmį arasında yürüvine 
çünki āyetde nefs 

506.20 muŧlaķ ehl-i źemme nefsi de ķullar nefsni de şāmil ( ) daħı 
yetįmniñ mālına yaķın bolmañız 

506.21 yetįmniñ mālına yaķın kilürge de yaramaġaç taśarruf ķıluv bigrek de dürist tügil 
oşandaķ allahü teǾālā 

506.22 zināġa yaķın barmañız didi bi’l-fiǾil ķıluv bigrek yaramay idikni bildürüv üçün 

( ) 

506.23 meger körkem bolġan ŧarįķ birlen gine “  “ yaķın bolıñız 

( ) 

506.24 yetįmniñ Ǿaķlınıñ kemāline ve śabį lafınıñ ġāyesine irişkenine ķadar imām-ı aǾžam 
ĥażretleri bu āyet birlen Ǿalāmet 

506.25 bulūġ bolmaġanda ir balanıñ yaş birlen bulūġ müddeti on sigiz yaş boluvġa istidlāl 
ķılġan ammā ķız balanıñ 

506.26 ösüvi tizreķ bolduķdan bir yaş kimitilgen bes ķız balalarda yaş birlen bulūġ müddeti on 
yidi yaş 

506.27 bola ( ) daħı Ǿahdleriñizge her ķayçan Ǿahd ķılsañız kirek Ǿahd allahġa 
bolsun 

506.28 ve kirek ādemlerge bolsun ( ) düristlikde Ǿahd ( ) śoralmış boldı 
yaǾnį Ǿahd ķıluvçınıñ 

 

I / 507 

 

507.1 Ǿahdni żāǿiǾ ķılmavı isteldi yā ki yevm-i ķıyāmetde Ǿahdden śoralur Ǿahdini bozġan 

ādemge şelte ķılınur (  

507.2  ) daħı her ķayçan ölçeseñiz ölçevde tamām ķılıñız (kimitmeñiz) 

( ) 

507.3 hem toġrı ve tiygüz bolġan ölçev birlen ölçeñiz ( ) bu tiygüz ölçev 

birlen ölçev izgüdür 
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507.4 ( ) daħı Ǿāķibet yüzinden körkemrekdür ( ) daħı şol nersege 

iyerme (  

507.5  ) ol nerseni siniñ yaķına bilüvüñ yoķdur. yaǾnį iǾtiķādda yaķına bilmegen nerse 

(žann)ge iyerme ammā Ǿamelde  

507.6 žann-ı kifāye ķıla dimişler ( ) düristlikde işitüv ķuvvesi daħı 

körüv ķuvvesi hem ķalb 

507.7 (Ǿilm) ķuvvesi ( ) bu üç aǾżānıñ her birisi ( ) bularnıñ her 

birisinden śoralmış 

507.8 bolur yaǾnį ķıyāmet küninde bu aǾžālarniñ iyesinden śoralur bular birlen dünyāda ni iş 

ķılġanlıķından 

507.9 ( ) daħı yirde tekebbürlik iyesi bolup yürüme ( ) 

düristlikde 

507.10 sin (mütekebbir kişi) yirni ķaŧılıķ birlen ŧapŧavıñ sebebli yırŧa almassun 

( ) daħı 

507.11 ŧaġlarġa ozunayuvun birlen irişe almassun ( ) bu “  “ den 

başlap źikr 

507.12 ķılınġan yikirmi biş türli śıfat ( ) ol śıfatlarnıñ yavızları münkerleri 

507.12 rabbiñ ĥużūrında boldı ( ) yaramaz śıfat boldı ( ) bu źikr ķılınġan ĥükmler 

(  

507.13  ) ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) rabbiñ siñe vaĥy ķılġan nerselerdendür 

( ) ĥikmetden (  

507.14  ) ey muĥāŧib allah birlen birge Ǿibādetde ķılma ( ) ikinçi maǾbūdnı 

( ) bes 
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507.15 cehennemge ŧaşlanmış bolursun ( ) şelte ķılınmış ve merĥametden sürülmiş 

bolġanıñ ĥālde 

507.16 ( ) ey mekke ehli rabbiñiz sizni ir balalar birlen ħāliś ķıldı mı 

(  

507.17  ) daħı feriştelerden ķız balalar tutdı mı elbette tutmadı ve sizni ir 

balalarġa ħāślamadı 

507.18 ( ) düristlikde siz ( ) ferişteler allahnıñ ķızları dip eytüviñiz 

sebebli allahġa uluġ 

507.19 sözni (iftirānı) eytesiz ( ) ve taĥnįķ biz bu ķurānda bir 

maǾnānı türli lafžlar 

507.20 birlen ķat ķat źikr ķılduķ ( ) ħalķ vaǾažlensün üçün ( ) ve bu söz 

507.21 kāfirlerge artdurmas ( ) meger ĥaķdan ķaçuvnı ġına artdurur ( ) 

eyt sin 

507.22 ey muĥammed bu ŧarįķ ey müşrikler eger de allah birlen birge başķa maǾbūdler bolsa 

( ) 

507.23 alar eytkençe ( ) bu vaķtde ol maǾbūdler Ǿarş iyesi bolġan allahġa 

isterler 

507.24 ( ) śoġış ķıluv ve üstün boluv yolını * niteki dünyā pādişāhları şulay idi yā ki ol 

maǾbūdler 

507.25 özleriniñ Ǿāciz idüklerini ve allahü teǾālānıñ ķādir idükni bildüklerinden allahġa yaķın 

boluvġa yol isterler 

507.26 idi maǾnāsında ( ) kāmil pāklav birlen pāklar allah özini ( ) daħı bülend 

boldı 



  1184

507.27 ol allah  ( ) müşrikler eytken nerseden ( ) uluġ bülend boluv birlen 

 ġāyet yıraķ boldı (

yaǾnį 

507.28 ) ol allahü teǾālāge yidi ķat kök tesbįĥ eytür 

/ 508 

508.1 (

 

I 

 

) daħı yir tesbįĥ eytür ( ) daħı köklerde ve yirlerde bolġan źātler 
(Ǿaķl iyeleri) 

508.2 tesbįĥ eytür ( ) daħı hiç bir nerse yoķdur ( ) meger bolsa ( ) 
öziniñ 

ħāś ĥamdi birlen tesbįĥ eytür (508.3 ) likin siz alarnıñ tesbįĥni 
bilmessiz 

508.4 ( ) düristlikde ol allahü teǾālā ( ) şefķatli boldı sizniñ ġafletiñiz ve şirkiñįz 
üçün Ǿaźābnı 

ı508.5 aşuķdurmad  ( ) günāhsından ve küfrinden tevbe ķılġan ādemni yarlıķaġuçı boldı 

( ) 

508.6 ve her ķayçan ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) ķurān oķusañ ( ) ķılurmız 

siniñ arañ birlen (  

508.7 ) daħı āħiretke įmān kitürmegen ādemler arasında ( ) 
közden 

508.8 ürtülmiş perdeni ( ) daħı ol āħiretke įmān kitürmegen ādemlerniñ 
köñillerinde ķılduķ 

508.9 ( ) perdelerni ( ) ķurānnı añlavlarından ( ) daħı ķulaķlarında 
aġırlıķnı 

ķraķlıġını) ķılduķ (508.10 (ço ) ve ey muĥammed (Ǿahm) eger sin rabbiñni źikr 

ķılsañ ( ) 
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508.11 ķurānda ( ) yalġız n ĥālde müşriklerniñ maǾbūdlerini ķoşmayınça 

(

ı ġına bolġa

 

508.12 ) mü er tevĥįdni işitüvden ķaçķanları ĥālde arŧlarına dönerler (şrikl ) biz 

bilemiz ( ) 

508.13 rseni (şol ne ) ol nerse sebebli işitürler ( ) siniñ sö
işitürge ķulaķ 

ķtde (

ziñni 

508.14 śalġanları va ) daħı aralarında sirle Ǿnį siniñ 
söziñni 

şkenleri vaķtde ya

508.15 ŧıñlaġan vaķtde nindi Ǿarż birlen ŧıñlaġanlıķlarnı hem sirleşken vaķtlarındaġı sirlerini 
bilemiz 

508.16 ( ) sirleşken vaķtlarında žulm ķıluvçılar eytür ( ) ey 

müǿminler siz iyermeysiz (  

508.17 ) meger Ǿahm) iysiĥrlenmiş (Ǿaķlsız) irge gine (murādları muĥammed eresiz 

(  

508.18 ) ey muĥammed iǾtibār ķılup ķara siniñ üçün niçük meŝeller beyān itdiler sini 
bir mertebe şāǾirge 

508.19 bir mertebe sāĥirge bir mertebe kāhinge bir mertebe mecnūnge oħşatdılar ( ) bes 
larınıñ 

508.20 hemmesinde ĥaķdan adaşdılar (

bu oħşav

) bes ol kāfirlerniñ siniñ ĥaķıñda 

508.21 yol taparġa küçleri yitmes (

münāsib ŧaǾnge 

) daħı baǾŝni inkār itüvçi kāfirler eytdiler 

(  

508.22 ) eyā her ķayçan biz çürügen süyekler ve ŧaralġan kisekler bolsaķ 

( ) biz ķabrlerimizden 
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508.23 lmış bolurmız mı ( ) yāñį maħlūķ bolġanımız ĥālde (ķobarı ) eyt sin ey 
muĥamm ahm bu inkār ed Ǿ

508.24 ķıluvçılarġa cevābda ( ) siz kirek ŧaşlar bolıñız yā ki timirler 

bolıñız (  

508.25 ) yaǾ żūrıñızda) tirüklikni ķabūl itüvden uluġ nį kökrekleriñizde (ĥu
(yıraķ) bolġan 

508.26) ħalķ bolıñız yaǾnį şol vaķtde hem allahü teǾālā cānlar kiritüp sizni tirgüzürge ķādir 
çürügen süyek 

ġan tofraķ bolduķıñızda bigrekde tirgüzürge ķādir bolur ( ) 

ölgeç tirüklikke ķaytara yaǾnį kim tirgüze dip 

508.26 ve ŧaral
bes kāfirler 

508.27 eytürler bizni kim 

( ) ey muĥammed 

508.28 bu sözlerine cevābda eyt evvel mertebede  yoķdan bar itüp yaraŧķan allah sizni tirgüze 

dip (  

 

I / 509 

09.1 5 ) bes eger bu revişçe cevāb birseñ Ǿaceblenüp sinįñ śarı başlarunı 
silkerler 

509.2 ( ) daħı ħorlap ķayu zamān bola ol baǾŝ dip eytürler 

( ) 

509.3 ey muĥammed cevābda eyt ol ķıyāmetniñ yaķın boluvı (kileçegi) vācib boldı dip Ǿarap 
 her 

9.4 kileçek nersege yaķın diyile * kül at ķarįb* (

Ǿādetinçe

50 ) şol künde ünder sizni allah 

( ) 

509.5 bes siz ündevni ķabūl ķılursız yaǾnį allahü teǾālā sizni ķabrleriñizden ķobarur da siz 

ķobarsız ( ) 

50 ıñ 9.6 allahn ĥamdi birlen meşġūl olduķıñız ĥālde niteki baǾžīlar eytken ādemler 
ķabrlerinden ķobarlar da 
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509.7 başlarından tofraķlarunı saçup sübĥāneke’l-lahüm ve biĥamdük dip eytürler diyü 

( ) daħı gümān ķılursız 

509.8 ( ) turmadıñız (turmaduķ) ( ) meger az ġına turdıñız dip yaǾnįsi biz 
ķabrde az ġına turduķ 

9.9 d50 iyü žann ķılursız ( ) daħı ey muĥammed ķullarıma (müǿminlerge) eyt 

( ) müşri

509.10 eytsünler 

klerge 

( ) körkem bolġan sözni ķaŧı sözler eytmesünler 

(   

509.11  ) düristlikde şeyŧān müǿminler birlen kāfirler arasında bozuķlıķnı ve 

t  düşmānlıķnı ķozġa ur (  

509.12 ) düristlikde şeyŧān ( ) ādem üçün boldı ( ) žāhir düşmān 

( ) 

509.13 sizniñ rabbiñiz sizni bilgüçidür ( ) eger tilese sizge merĥāmet ķılur 

( ) yā ki tilese 

50 źā9.14 sizni Ǿa b ķılur yaǾnį kāfirlerge şol sözni gine eytiñiz ammā siz cehennem ehlinden dip 
açuķ ķılup eytmeñiz 

a sebeb bolurs

aǾlūm tügil (

509.15 çünki açuvları ķozġalup fitne çıġuvġ ız * yine kāfirlerniñ de ħātimesi sizge 

m  

509.16 ) ve ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām biz sini yibermedük ( ) ol kāfirler 

üzerine ( ) siñe alarnıñ işleri 

509.17 tapşırılmış itüp belki biz sini kāfirlerni ķorķutuvçı müǿminlerge süyünç birüvçi itüp kine 
yiberdük * müşrikler 

509.18 müǾminlerni bik rencitkeç müǿminler resūl allahġa şikāyet ķılġaç bu źįkr ķılınġan āyet 

ingen ( ) ey 
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509.19 muĥammed Ǿaleyhi’s-selām siniñ rabbiñ bilgüçidür ( ) köklerde 
hem yirlerde bolġan Ǿaķl iyesi 

509.20 źātlerni hem bularnıñ ĥāllerini bilgüçidür bu āyet ķureyşlerniñ ebū ŧālib yetįminiñ 
ber bolup 

509.21 ve yalanġaç bolġan ādemlerniñ śaĥābe boluvları iĥtimāli yoķ dip yıraķġa śayduķlarında 

peyġam

redd maķāmında kilgen 

509.22 ) ve taĥķįķ biz peyġamberlerniñ fażāǿil-i nefsāniyede 

hem Ǿalāǿiķ-i cismāniyeden 

Ǿżısını baǾżısına artuķ ķılduķ (mālnıñ tevābiǾniñ köpligi birlen artuķlıķ 
murād tügil) 

509.24 (

509.23 yıraķ boluvda ba

) daħı dāvud Ǿaleyhi’s-selāmge zebūr ismli kitāb birdük ( ) eyt 
selām 

klerge 

sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-

(509.25 müşri ) maǾbūdler dip gümān ķılġan źātleriñįzge ündeñiz 

( ) allahdan başķa 

sā birlen

Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selāmge (

509.26 maǾbūdler dip gümān ķılġan źātleriñįzge ündeñiz yaǾnį feriştelerge hem Ǿį  

 

509.27 ) bes sizniñ ma  ķılġan źātleriñiz sizden żararnı yiberürge ķādir Ǿbūdler dip gümān

509.28 bolmaslar ( ) daħı sizniñ żararıñıznı ikinçi ādemlerge eylendürürge de ķādir 
bolmaslar 

509.29 ( ) bu źātler ( ) müşrikler ol źātlerge maǾbūdler dip ünderler yaǾnį 
ferişteler 

I / 510 

10.1 hem Ǿįsā ve Ǿüzeyr Ǿaleyhi’s-selāmler (

 

 

5 ) rablerine Ǿibādet birlen 
yaķın boluvnı isterler 

10.2 ( ) alarnıñ ķayusı allahġa yaķınraķ şunısı Ǿibādet birlen allahġa yaķın boluvnı 5
isterler bes 
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510.3 allahġa yaķınraķ bolmaġan kişi bigrekde Ǿibādet birlen allahġa yaķın boluvnı ister 

( ) daħı 

510.4 si dip gümān ķılġan źātler allahnıñ raĥmetini ümįd iterler (z maǾbūd ) 
daħı başķa bendeler kibi 

510.5 allahnıñ Ǿaźābından ķorķarlar bes niçük siz alarnı maǾbūdler dip gümān ķılasız 

( ) ammed ey muĥ

510.6 düristlikde siniñ rabbiñniñ Ǿaźābnı ( ) her kimge śaķlanu n 

nerse boldı (

rġa tiyüşli bolġa

 

510.7 ) ve bu ķadar hiç ķarye ehlinden ( ) meger boldı ise ol ķarye 
ehlini biz helāk 

510.8 ķıluvçımız ( ) ķıyāmet küninden burun yaǾnį hemmesi ölüp biteçek 

(  

510.9 ) ā ki ol ķārye ehlini dünyāda türli Ǿaźāb ķıluvçımız y ķatı Ǿaźāb birlen 

(  

510.10 ) bu iş levĥü’l-maĥfūž kitābında yazılmış boldı ( ) 
ķureyş kāfirleri 

 istege
eger sin ĥaķķ peyġamber 

510.12 bolsañ śafā ŧaġını altun yaśa hem mekkeniñ ŧaġlarunı mundan yiber biz iginler saçarmız 

510.11 n muǾcizelerni yiberüvimizden hiç nerse ŧıymadı bizni (ķureyşler resūl allahdan 

diyü śoradılar) (  

510.13 ) meger evvelgi ümmetlerniñ muǾcizelerni yalġanġa tutuvları ŧıydı 
niteki evveldegi ümmetler 

dünyā Ǿaźābınıñ 

se b boldılar şunıñ kibi kureyş kāfirleri de muǾcizelerni yalġanġa tutup 
özlerine dünyā 

ebeb bolalar biz alarnı dünyāda Ǿaźāb ķılmav birlen ĥükm ķılduķ 

510.14 muǾcize istediler muǾcizeler birlen peyġamberleri kilgeç yalġanġa tutdılar hem özlerine 

510.15 inüvine be

510.16 Ǿaźābınıñ inüvine s

(  
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510.17 ) daħı biz ŝemūd ķavmine žāhir ve açuķ muǾcize itüp ana teve birdük 

( ) bes ol 

510.18 tevege žulm itdiler (boġazladılar) özlerine Ǿaźāb inüvge sebeb boldılar 

( ) 

510.19 ve biz muǾcizelerni yibermemiz ( ) meger dünyā Ǿaźābınıñ inüvinden 

üçün yiberürmiz ( ) ķorķutuv 

510.20 ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām şol vaķtni isiñe tüşür biz siñe vaĥy birlen eytdük 

( ) düristlikde 

510.21 siniñ rabbiñ Ǿilmi ve ķudreti birlen ādemlerni çulġap aldı ( ) daħı ķılmaduķ biz 
ey muĥammed 

510.22 ( ) ensiñe körsetk  körsetüvimizni yaǾnį miǾrāc kiçesinde siñe körsetken 

510.23 ve ġarįb nerselerni ķılmaduķ (

Ǿaceyb 

) meger ādemlerge fitne ķılduķ ħalķnıñ 
baǾżısı inkār 

k boldı baǾżısı türli sözge kitdi yuķlaġan ĥālde kördi diyler baǾżısı cānı ġına 

dı didiler (

510.24 itüp helā

510.25 aş ) daħı ķurānda laǾnet ķılınmış zaķķūm aġaçnı 
ādemlerge fitne 

Ǿāmge ŧaǾām-ı mel

de aġaç ösüv iĥtimāli bar mı

510.26 ķılduķ Ǿarabler her bir žararlı ŧa Ǿūn didiler çünki resūl allah tamuġda 
zaķķūm aġaçı bar 

510.27 müşrikler eytdiler muĥammed śallallahü Ǿaleyh ve sellem tamuġda ŧaşlar yanaçaķ yine 
de zaķķūm aġaçı öseçek diyü eyte 

510.28 didiler oŧ için  didiler ( ) ve kāfirlerni türli ķorķıtuv 
birlen ķorkıtuvımız 

510.29 ( ) bes ol ķorķutuv kāfirlerge artdurmas ( ) meger uluġ 
azġunlıķnı ġına artdurur 
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I / 511 

 

511.1 ( ) ey muĥammed şol vaktni beyān ķ dük 

(

ılġıl biz feriştelerge eyt

) ādemge 

511.2 secde ķılıñız (bügüliñiz) dip ( ) bes ferişteler hemmesi uluġlap ādemge 

ügüldiler ( ) b

511.3 meger iblįs bügülmedi ( ) eytdi iblįs nik secde ķılmaysun digeç 

( ) 

511.4 bi’l-ĥaķdan yaraķŧan āđemge secde ķılurmun mı dip ( ) eytdi iblįs ( ) ħaber bir 

miñe (  

511.5 ) minim üzerim artuķ ķılġan ādemiñ şol mı miñe anarġa 
secde 

e ĥürmetli ve 

511.6 ķılurġa emr ķıldıñ ĥālbūklim min oŧdan yaraŧıluvımdan anardan artuķ idim dip 

(  

511.7 ) eger mini ķıyāmet künine ķadar kiçüktürseñ (öltürmeseñ) 

( ) 

511.8 ādemniñ balalarunı azduruv birlen Ǿaźāblarmun ( ) meger aznı ġına 
amız (allahü teǾā

511.9 hidāyet birgenlerini gine) (

Ǿaźāblam lā 

) allahü teǾālā eytdi ey iblįs ķaśd ķılġan nerseñde 

511.10 (işle) (

yür 

) bes kimdür ādem balalarından siñe iyerse ( ) 

1.11 düristlikde cehennem sizniñ (siniñ hem siñe iyergen ādemlerniñ) cezālarıdur 

bes 

51

( ) kāmil 

ış bolursız ( ) daħı ey iblįs ķorķut sin (511.12 cezā birlen cezālanm ) 
ādemlerden 
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511.13 ķorķutuvnı tilegen kişilerni ( ) bozuķlıķġa ündeviñ sebebli ( ) daħı 
ādemler üzerine 

511.14 ķıçķur ( ) aŧlanġan ve cayavlı azduruvda yardemçi bo ñ lġan Ǿaskerleri

birlen (  

511.15 ) daħı ādemlerge māllarında ve balalarında orŧaķ bol yaǾnį ĥarām 
kesbler birlen māl 

ıluvġa en bala ĥāś511.16 ŧabarġa ve ĥarām yirge mālnı śarf ķ yükle daħı ĥarām sebebler birl ıl 
itüvge yükle 

511.17 ( ) daħı ādemlerge yalġan ler birlen vaǾde ķıl śanemler şef larıñız 
şefāǾat ķılur 

 vaǾde āǾat ķılur ata

511.18 dimek kibi bu sözlerde emr-i taķrįǾ üçün kilgen ( ) daħı şeyŧān 
ādemlerge vaǾde 

511.19 ķılmas ( ) meger bātınlı vaǾde ķılur ( ) düristlikde minim iħlāślı 

 ķullarım (  

511.20 ) siniñ üçün iħlāślı ķullarımnı azduruv üzerine ķudret yoķdur (  

511.21 ) daħı sinden śıġınuvda iş tapşırılmış boluv yüzinden rabbiñ yitdi ( ) sizniñ 

rabbiñiz ( ) 

511.22 şunday rabdür ( ) sizniñ fāǿideñiz üçün diñ
yürütür 

gizde kimelerni 

511.23 ( ) allahnıñ raĥmetinden fāǿide isteviñiz üçün yaǾnį diñgizlerde sevdā 
itüp yürüp r  fāǿidele

ĥāśıl itüviñiz üçün511.24  ( ) düristlikde sizniñ rabbiñiz sizge raĥ  met ķıluvçı

boldı (  

511.25 ) ve her ķayçan sizni żarar tutsa yaǾnį sizge baŧuv ħavfı irişse ( ) 
diñgizde 

511.26 ( ) ķılġan nerseleriñiz (śanemleriñiz) ġāǿib bolur 
bes ol m

köñilleriñizden Ǿibādet 
aǾbūdleriñizge 
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511.27 ündemessiz ( ) meger ol allahġa ġına ündersiz ( ) bes allahü 
teǾālā ķorķuvdan 

511.28 ķutķarup ķurı yirge çıġarsa ( ) tevĥįden yüz döndürirsiz ( ) daħı 
ādem 

 

 

luvçı boldı

I / 512 

 (512.1 küfrān niǾmet ķı ) bes diñgiz ķorķuvından ķutulġaçda emįn boldıñız 

mı (  

512.2 ) allahnıñ ķurı yirniñ cānından öziñizni yutduruvından niteki 

ı yaǾnį śuda helāk iterge ķādir bolġan allah ķurı yirde helāk itüvgede ķādir bes śuda 
elāk 

512.4 boluvdan ķutuluv birlen gine emįn bolmañız (

ķārūnġa 

512.3 bold
h

) yeise ķurı 
irde ŧaşlarnı 

512.6 (

y

512.5 ata turġan yılnı allahnıñ öziñizge yiberüvinden emįn boldıñız mı yaǾnį taşlı yıl 
yiberüvinden 

) munıñ śoñında öziñiz üçün vekįl tapmassız yaǾnį öziñizni 
ġan 

512.7 iş tapşırılmış ādemni tapmassız (

śaķlay tur

) yā ki allahnıñ öziñizni diñgizge 

512.8 emįn boldıñız mı (

ķaytaruvından 

) ikinçi mertebe ( ) bes ikinçi mertebe 
diñgizde 

512.9 bolġanda allahü teǾālā sizge yiberür ( ) yıldan her bir tiygen nersesini 
śındura turġan yılnı 

512.10 ( ) bes allah sizni diñgizge baturur ( ) küfriñiz sebebli yaǾnį 
küfrān niǾmet ķıluvıñız 
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512.11 sebebli ( ) mun erimizge öziñiz üçün ŧabmassız ıñ śoñında bizniñ üz

( ) bizniñ 

lġan işimiz birlen (512.12 ķı ) istegüçini yaǾnį hiç kim bizniñ ķılġan işimizni döndürüp 
sizge yardem 

512.13 bire almas hem sizniñ üçün bizden intiķām ala almas ( ) ve 
taĥķįķ biz ādem 

ürmetler birlen ĥürmetledük Ǿaķl birdük fehm birdük ve her bir nerseni 
bilüvniñ esbābnı 

rseni añlavnıñ e

512.14 balalarunı türli ĥ

512.15 ve her ne sbābnı birdük ve her bir yirde bolġan nersege irkli ķılduķ 

(  

512.16 ) daħı ādem balalarunı ķurı ĥayvānlarġa ve māşįnālarġa yükledük diñgizde 
kimelerge 

512.17 ve paraħodlarġa yükledük ( ) daħı biz ādem balalarunı 
niǾmetlerden rızķlandurduķ 

512.18 ( ) daħı balalarunı artuķ ķılduķ ġālib boluv ve şerįķ boluv birlen 

(  

512.19 ) özimizniñ yaraŧķan nerselerimizden köpisi üzerine ( ) kāmil artuķ ķıluv 
birlen artuķ ķılduķ 

512.20 ( ) şol künni beyān ķıl ey muĥammed ( ) ol künde ādemlerni 
dünyāda iyergen 

eyġamberleri yā ki Ǿāl

ā ki Ǿam ġ
e filān k

2.23 yā ki izgü Ǿamel yā ki yavız Ǿamel iyeleri dimek kibi yā ki ataları birlen ündermiz 
maǾnāsında bu ŧarįķ 

ı zi

512.21 ādemleri birlen ündermiz yaǾnį p imleri yā ki kitābları yā ki dįnleri 
birlen 

512.22 y el defterleri birlen meŝelā filān pey amber ümmeti filān Ǿālim ķavmi yā ki 
filān dįn v itāb iyeleri 

51

512.24 ündevde ĥikmet ĥażret-i Ǿįsānı uluġlav yā ki evlād- nānı teħcįl itmev 

(  
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512.25 ) bes kimdür ol kişiniñ Ǿamel defteri oñ ķolına birilse ( ) bes Ǿamel 
defterleri 

512.26 oñ ķollarına birilgen izgüler ( ) Ǿamel defterlerini şādlanup oķurlar 

(  

512.27 ) ve az ġına da ŝevāblarınıñ kimitilüvi birlen žulm ķılınmaslar 

( ) ve kimdür dünyāda 

2.28 ĥaķnı körüvden śoķır bolsa (51 ) bes ol kişi āħiretde hem śoķır bolur 

(  

 

I / 513 

1 

 

513. ) daħı yol yüzinden adaşķuçıraķ bolur yaǾnį dünyādaġıdan artuķ adaşķuçı bolur 
benū 

513.2 ŝaķįf ķabįlesi resūl ekremge “ biz siñe bįǾat biremiz bizge imtiyāzlar birseñ meŝelā 
māzımızda bügülm

irlen vaŧmasaķ idi h

na esek  

513.3 hem śanemlerimizni ķolımız b em “ “ digen śanem Ǿibādetinden 

513.

bizni ŧıymasañ hem mekkeni 

4 arż-ı ĥarem ķılduķıñ kibi bizniñ çuķurımıznı da ĥarem ķılsañ idi eger Ǿarabler siñe ni 
çün bundı iş 

ķıldıñ diseler miñe allahü teǾālā şulay emr ķıldı diseñ idi” didiler * şol ħuśūśda allahü 
teǾālā 

źįkr ķ

ü

513.5 

513.6 ılınaçaķ āyetni indürdi ( ) düristlikde benū ŝaķįķ sini fitnege 
tüşürürge 

513.7 yaķın boldılar ( ) bizniñ siñe vaĥy ķılġan nersemizden 
(ĥükmlerden) 

513.8 ( ) bizniñ üzerimizge vaĥy ķılġan nerseden başķa nerseni iftirā 
ķıluvıñ üçün 
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513. 9 ( ) ve bu vaķtde yaǾnį benū ŝaķįflerniñ murādlarına iyergeniñ vaķtde 
alar sini dost 

 tutarlar idi ( ) ve eger bizniñ sini çınlıķda bir kitüvimiz bolmasa idi 513.10

(  

513.11  ) taĥķįķ ol benū ŝaķįflerge meyl ķılurġa yaķın bolur idiñ ( ) bir az 
nersede 

ger bizniñ Ǿıśmetimiz siñe irişmegen bolsa idi benū ŝaķįflerniñ ġāyet tırışup 
aldavları 

çün meyl ķıluv śad

513.12 yaǾnį e

513.13 ü edinde bolur idiñ likin Ǿıśmetimiz irişdi de meyl ķılurġa yaķında 

bolmadıñ ( ) 

eyl ķılsañ idi şol vaķt biz siñe tanutķan bolur idük (513.14 eger m ) tirüklik (dünyā) 
Ǿaźābnı 

513. 15 ( ) daħı ölüm (ve āħiret) Ǿaźābnı ( ) munıñ śoñında öziñ üçün 
pmas id  ta iñ

513. 16 ( ) bizniñ üzerimizde ( ) Ǿaźābnı yiberüvde fāǿ irüvçini 

(

ide b

) daħı 

ristlikde mekke ħalķı sini ķozġaturġa yaķın boldılar (513.17 dü ) mekke yirinden 

( ) 

513.18 mekke yirinden sini çıġaruv üçün ( ) ve şol vaķtde yaǾnį eger sini mekke yirinden 

çıġarsalar (  

513.19 ) siniñ śoñıñda özleri de mekkede turmaslar ( ) meger az zamān ġına 

şol revişçe 

oldı o

tururlar hem 

513.20 b çünki hicretden bir yıldan śoñ bedr ś ġışında özleri de helāk boldılar ( ) 
allahnıñ seneti 

513. 21 (Ǿādeti) dür bu senet yaǾnį aralarından peyġamberlerini çıġarġan ümmetni helāk ķıluvnı 
allahü teǾālā Ǿādet ķıldı 
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513. 22 ( ) taĥķįķ biz yiberd  sinden ilk (ük ) resūllerimizden ol resūller 
üçün de senetimiz 

513.23 şulay boldı yaǾnį resūllerimizni yurtlarından ķuvġan ümmetni helāk ķılduķ 

( ) 

513.24 ey muĥammed bizniñ Ǿādetimiz üçün özgerüvni tapmazsun yaǾnį sini tuvġan yurŧıñdan 
çıġarġan kāfirlerni de 

ında źik513.25 helāk itermiz * allahü teǾālā farż namāzlar ĥaķında hem teheccüd namāzı ĥaķ r 

ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) 

513.26 ey muĥammed namāz oķu sin ( ) ķuyaş tüşlikde avışķan vaķtde 

( ) kiçniñ 

513.27 ķaranġulıķı ķarşı kilgenge ķadar yaǾnį śoñġı yassıǾ vaķtine ķadar bu müŧālaǾage bināǿ 

3.28 namāznı da şāmil bola çünki tüş avışķan vaķtdan ķaranġı bolġan vaķtķa ķadar üyle 

zi śarįĥ meźkūr eger delük şemsden ķuyaş baŧuvnı alsaķ üyle birlen 

 

I / 514 

514.1 bu āyet şāmil bolmay meger üç namāznı ġına şāmil bola (

bu āyet biş vaķt 

51
ikindi aħşām yassıǾ kire 

513.29 irte namāzı ö
ikindini 

 

) daħı tañ 

514.2 rukūǾ secde birlen taǾbįr itdüki kibi ķırāǿat birlen de taǾbįr itken bu taǾbįrniñ sebebi 

namāzını oķuv allahü teǾālā namāzdan 

ķırāǿatnıñ namāzdan 

514.3 rükn boluvı yā ki irte namāzınıñ ķırāǿatınıñ uzun boluvıdur ( ) düristlikde 
ŧañ namāzı 

514.4 ( ) kiçki ve kündizgi feriştelerniñ ĥāżir bolmışı vaķt boldı yā ki namāz 
ıñ köpisiniñ 

14.5 ĥāżir bolmış vaķti boldı bu ķadarısı farż namāznı beyān boldı ammā teheccüd namāzı 

oķuvçılarn

5

źikr ķılınaçaķ āyetde (  
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514.6 ) daħı kiçniñ baǾżısından ( ) bes kiçniñ baǾżısında teheccüd namāznı 

oķuġıl ( ) ol 

āz bolġ
di 

heccüd nam

514.7 teheccüd namāzı siniñ üçün biş vaķt namāz üzerine artdurılġan nam an ĥālde bu 
āyetden bilin

514.8 te āzınıñ resūl allahġa farż boluvı ammā ümmetne senet digenler 

( ) rabbiñniñ 

514.9 sini ķobaruvı vācib boldı ( ) maķtalmış orunda (şefāǾat maķāmı murād 

 (

digenler) 

514.10 ) daħı ey muĥammed eytsün ey rabbim mini ķabrge kirit ( ) 
öziñ rāżī 

514.11 bolġan kiritüv birlen ( ) daħı mini ķıyāmet küninde ķabrden çıġar öziñ 
rāżī bolġan 

514.12 çıġaruv birlen yā ki öziñ rāżī bolġan kitüv birlen medįnege kirit hem öziñ rāżī bolġan 
çıġaruv birlen 

514.13 mekkeden çıġar maǾnāsında ( ) daħı minim öz ĥużūrıñdan ķıl 

( ) 

üşmānlarıñ ż514.14 d ararına miñe yardem bire turġan delįlni ve ķuvvetni ( ) daħ
med Ǿaleyhi’s-selām 

ildi 

ı 
ey muĥam

514.15 eyt sin ĥaķlıķ (islām) k ( ) daħı bāŧıl (şirk) kitdi ve bitdi dip (  

514.16 ) düristlikde bāŧıl kitküçi ve bitküçi boldı ( ) daħı ķurāndan 
indürürmiz 

514.17 biz ( ) ķalb avruvları erseni (2) hem raĥmet bolġan nerseni 

(

na şifāǿ bolġan n

) 

514.18 müǿminlerge ( ) daħı küfr sebebli žulm ķıluvçılarġa ar  ķurān 

(

tdurmas ol

) 

514.19 meger żararnı ġına artdurur ( ) ve her ķayçan bir ādemge bayl  ıķ
ve selāmetlik birlen enǾām 
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514.20 ķılsaķ ( ) allahnı źikrden yüz döndürür ( ) daħı iñ başnı 

514.21 tekebbürlenür 

börür yaǾnį 

( ) ve her ķayçan ādemni yavızlıķ (açlıķ ve avruv) tutsa 

( ) allahnıñ 

514.22 raĥmetinden ümįd kisüvçi bolur ( ) eyt sin ey muĥammed ( ) her 

514.23 iĥtiyār ķılġan yolında Ǿamel ķılur (

bir ādem öziniñ 

) bes sizniñ rabbiñiz şol ādemni 

514.24 (

bilgüçirekdür 

) ol ādem yol yüzinden könilgüçirekdür yaǾnį her kimniñ ķaśdını bilür 

(  

514.25 ) ve e med yehūdler sinden cannıñ nerse idükinden śorarlar 

(

y muĥam

) ey muĥammed 

514.26 cevābda eyt sin cān rabbimniñ kün digen emri birlen bolġan nerselerdendür * bir vaķtde 

514.27 eytdiler muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmdan aśĥāb-ı kehfni hem źü’l-ķarneynni hem rūhnı 

yehūdler ķureyşlerge 

śorañız hemmesinden cevāb virse yā ki 

514.28 (2) bu orunda hem de ķurān-ı şerįfde mundan ķala altı orundaġı şifā digen sözler her 
birisi de müǿminlerniñ köñillerni tekebbürlik 

514.29 ĥased kibi ħastaliklerden şifā dimekdür… ammā ten avruvuna dārū şifāsı kibi şifā bola 
ygine hem de anı oķup tükürüvde ten 

514.30 ħastaligine şifā dimek tügildür ġāfil bolunmasun ķurān-ı şerįfni alay ħorlav yaramaydur. 

 

eyġamber bolmas ve eger baǾżısından cevāb birüp 
baǾżısından cevāb birmese peyġamber 

n bu üç nerseni śoradılar resūl allah aśĥāb-ı kehf 
birlen źü’l-ķarneynden 

bhem ķıldı tevrātda hem mübhem idi baǾżılar rūĥdan 
cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selām 

di

ş.ĥ. 

 

I / 515 

515.1 hiç birsinden cevāb birmese p

515.2 bolur didiler * ķureyşler resūl allahda

515.3 cevāb birdi cānınıñ emrini mü
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515.4 baǾżılar başķa nerseler murād digenler ( ) ve siz Ǿilmden birilmiş 
ıñız bolmad

515. 5 ( ) meger az ġına birildiñiz ( ) ve eger tilesek biz 

( ) 

515.6 siñe vaĥy ķılġan nersemizni yiberürmiz yaǾnį ķurānnı kāġıdlerden ve kökreklerden 

alurmız (  

515.7 ) munıñ śoñında öziñ üçün ŧabmazsun ( ) ol ķurānnı kāġıdlerden ve ĥāfıžlerden 

515. 8 

alġannıñ śoñında 

( ) bizniñ üzerimizde ( ) iş tapşırılmış źātnı ( ) likin ķurānnı 
ķaldurduķ 

iñden raĥmet üçün ( ) düristlikde allahü teǾālānıñ fażlı (515.9 rabb ) siniñ 
üzeriñe uluġ boldı 

5. 10 ( ) eyt sin ey muĥammed (51 ) eger ādem birlen cin cıyılup 
ittifāķ ķılsalar 

515. 11 ( ) feśāĥatde ve belāġatde bu ķurānnıñ meŝelni kitürüvge 

( ) bu ķurānnıñ 

türe almaslar ( ) gerçi ādemler birlen cinlerniñ baǾżısı bolsa da 515.12 meŝelni ki

( ) ısına baǾż

515. 13 ( ) yardem birüvçi ( ) ve taĥķįķ biz türli vechler birlen ādemlerge 

515.14 ķılduķ (

ķat ķat beyān 

) bu ķurānda ( ) her bir ġarįb boluvda meŝel kibi bolġan 

maǾnādan (  

515.15 ) ol meŝelden baş tartdı (bes ādemlerniñ köpisi ) meger inkārdan baş tartmadı 

515. 16 ( ) daħı mekke ehli eytdiler biz siñe įmān kitürmeymiz 

( ) 
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515.17 bizniñ üçün yirden yarup ķadar ( ) çişmelerni ( çıġarġanuvıña ) yā ki 
siniñ üçün 

515.18 bolġanġa ķadar ( ) ħurmadan ve yözimden bolġan baķçalar 

( ) bes ol 

515.19 baķçalarnıñ orŧasından aġızursun yılġalarnı  ( ) aġızmaķ birlen ( ) 
yā ki kökden 

5.20 tüşkenge ķadar ( ) niteki sin öziñ şulay gümān ķıldıñ (51 ) bizniñ üzerimizge 

( ) 

kler 515.21 kise ( ) yā ki öziñniñ daǾvā ķılġan nerseñniñ düristligine 
allahnı daħı 

5.22 feriştelern p kitürgenge ķadar (51 i kefįl itü ) yā ki siñe altundan 
 bolġanġa üy

515.23 ķadar ( ) yā ki kökke aşķanıña ķadar ( ) d e 
aşuvıñ 

aħı siniñ kökk

515.24 üçün gine įmān kitürmeymiz ( ) bizniñ imizge kökden kitāb 
in en

üzer
dürg iñe ķadar 

515. 25 ( ) kitāb içinde siniñ rast peyġamber idükiñ yazılġan 
bolsun 

oķurmız biz ol kitābnı ol 

515. 26 ( ) ey muĥammed eyt s

(

in rabbimni kāmil pāklav birlen paklaymun 

) bolmadım min (  

515.27 ) meger baş m başķa peyġam
 ādem 

ķa ādemler kibi ādem boldım he berler kibi boldım 
bu işler

515.28 ķolından kileçek işler tügil ( ) ādemlerni įmān kitürüvden ŧıymadı 

(  

515.29 ) ādemlerge ĥaķlıķġa köndürüvçi ķurān kilgen vaķtde ( ) meger 
ādemlerniñ 
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I / 516 

 

516.1 eytüvi ŧıydı ( ) eyā allahü teǾālā ādem bolġan peyġamber yiberdi 
į muĥam

516.2 įmān kitürüvden kāfirlerni hiç nerse ŧıymadı ve hiç şübheleri ķalmadı meger allahnıñ 

6.3 yiberüvni inkār itüvleri ŧıydı

mi yaǾn med Ǿaleyhi’s-selāmge 

ādemden peyġamber 

51  ( ) ey muĥammed kāfirlerniñ bu şübhelerini yiberüvde 

eyt (  

516.4 ) eger yirde ferişteler bolsa idi ( ) ol ferişteler ādem 
alaları kibi 

16.5 yirde turġanları ĥālde bolsalar idi (

b

5 ) ol ferişteler üzerine indürür idük 

( ) 

516.6 kökden ( ) peyġamber bolġan ferişteni ammā yirde ādemler bolduķından 

516.7 çünki elbette ülfet tenāsüb cinsdeşler arasında bola (

ādemden bolġan peyġamberler yiberdük 

) ey muĥammed eyt sin 

 (

kāfirlerge allah yiter 

516.8 ) minim birlen sizniñ arañızda şāhid boluv yüzinden yaǾnį peyġamber 
boluvıma şāhid boluv 

den allah kifāye ķıla ( ) düristlikde ol allah ( ) boldı (516.9 yüzin ) öziniñ 
bendeleriniñ 

6.10 ĥā rini 51 lle ( ) bilüvçi ve körüvçi ( ) ve kimdür ol kişini allah ĥaķķ 
ġa könd se yol ür

516.11 ( ) bes ol kişi ĥaķķ yolġa könülmişdür ( ) ve kimdür allahü teǾālā  
ol kişini ĥaķķ yoldan 

516.12 azdursa ( ) bes allahü teǾālā ĥaķķ yoldan azdurġan ādemler üçün 

ŧapmassun ( ) 
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516.13 allahdan başķa yardemçilerni ( ) daħı ol  yoldan 
adaşķan ādem

ĥaķķ
lerni 

516.14 ķıyāmet küninde yüzleri üzerine (yüz töpen) ķobarurmız * resūl allahdan niçük yüzleri 

516.15 dip śoralduķda “ayaķları üzerinde yürütürge küçi yitken allahnıñ yüzleri üzerinde 
yürütürge de 

idi 

üzerinde yürürler 

516.16 küçü yiter” d ( ) śoķırlar hem tilsizler ve çoķraķlar bolġanları ĥālde 
ķobarurmız 

516.17 ( ) bu emlerniñ baraçaķ orunları cehennemdür (ād ) ķayu ġına zamān 
ol cehennemniñ 

śılsa (516.18 yalķunı ba ) alarġa cehennemniñ ķızuvını artdururmız yaǾnį 

 yandurup bitürüvi sebebli yalķunı baśılsa tiriler ve tenlerini almaşdurup 

516.20 yalķunnı ķuvvetlermiz (

cehennem oŧınıñ tirilerini 

516.19 ve itlerini
yañadan cehennemniñ 

) bu revişçe yanduruv alarnıñ cezāsıdur 

( ) bunıñ sebeblidür 

516.21 ol cezā düristlikde ol ādemler kāfir boldılar inkār itdiler ( ) bizniñ āyetlerimizni 

( ) 

516.22 daħı eytdiler ( ) eyā her ķayçan biz çürügen süyekler ve taralġan 
tofraķlar bolsaķ 

516.23 ( ) eyā biz ķobarılmış bolurmız mı ( ) yāñį ħalķ bolup diyü 
yaǾnį bu Ǿažāb 

516.24 alarġa şol sözlerni eytüvleri üçün ( ) bilmediler mi bu baǾŝni inkār itüvçiler 

( ) 

516.25 düristlikde şunday allahke ( ) köklerni ve yirlerni yaratdı 

(  

516.26 ) uluġ b rni yaraŧķan allahnıñ özleriniñ meŝelni yaraŧuvġa 
küçi yitküçi 

olġan köklerni ve yirle
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516.27 idükni bilmediler mi elbette bendelerni yaraŧuv köklerni ve yirlerni yaraŧuvdan aġır tügil 
met kün 

516.28 ķaytadan yaraŧuvda dünyāda başlap yaraŧuvdan aġır tügil 

hem ķıyā

( ) daħı allahü 

516.29 ölüm yā ki ķıyāmet müddetni ķıldı (

teǾālā özleri üçün 

) ol müddetde şik yoķdur 

( ) bes küfr 

 

 

lerine žulm ķıluvçılar ĥaķnı ķabūl itüvden baş tartdı (

I / 517 

517.1 sebebli öz ) meger 
ĥaķnı 

517.2 inkārdan baş tartmadılar ( ) eyt sin ey muĥammed ( Ǿaleyhi’s-selām) 

( ) eger siz kāfirler 

51 eñiz idi ( ) rabbimniñ raĥmetiniñ ħazįnelerini (7.3 mülklens ) şol 
aķtde 

517.4 hem siz saranlıķ ķılur idiñiz (

v

) ittifāķ sebebli ol ħazįnelerniñ bitüvinden 
orķup ķ

517.5 ( ) daħı ādem saranlıķ ķıluvçı boldı ( ) ve ta
a 

ĥķįķ bir 
mūsāġ

517.6 birdük ( ) žāhir bolġan ŧoķız türli muǾcizelerni 1 Ǿaśā (ŧayaķ) 2 yed-i 
beyżā 

517.7 (ķuyaş kibi aķ ķol) 3 cerād(çikirtke) 4 ķamel (yir bitleri) 5 żafādaǾa (baķalar) 6 dem 

7 inficārü’l-māǿi mine’l-ĥacer (ŧaşdın śuv çıġuv) 8 (infilāķu’l-baĥr) (diñgizniñ yarıluvı 
9 netķu’l-ŧūr) 

zerine ŧūr ŧaġ
illetler 

517.9 üçün Ǿāmm bolġan ŧoķız türli ĥükm-i Ǿibādetde 1 allahġa hiç nerseni şerįk ķılmav 2 hiç 
orlamav 

(ķan) 

517.8 

517.9 Ǿalį benį isrāǿįl (benū isrāǿįl ü ınıñ silkinüvi ) yā ki ŧoķız āyetden murād 
bütün m



  1205

517.10 3 aślā zinā ķılmav 4 ĥaķsız kişi öltürmev 5 saǾr ķılup kişige żarar ķılmav 6 rubā aşamav 
ni 

517.11 öltürtüv üçün sulŧānġa çaķmav 8 Ǿafįf ve Ǿafįfelerni zinā birlen sökmev 9 ve śoġışdan 

 resūl allahdan bir yehūdį śoraġaç şol revişçe beyān itken hem sūǿālden artdurup şenbe 

 lāzım bolıñız digen yehūdį taĥsįn itüp resūl allahnıñ ķolunı ve ayaġını öbdi digenler 

7 bir ādem

ķaçmav niteki 

517.12
kün günāh ķılmavġa 

517.13

(  

517.14 ) bes ey muĥammed isrāǿįl balalarından dįnleriniñ ĥālinden śora ( ) 
isrāǿįl balaları siñe 

517.15 kilgen vaķtde ( ) bes mūsā Ǿaleyhi’s-selāmġa firǾavun eytdi 

( ) 

517.16 düristlikde ey mūsā sini siĥr zaĥmeti ķaġılġan bir ādem diyü bilemün ( ) 
ĥażret-i mūsā 

517.17 eytdi ey firǾavun taĥķįķ sin bildiñ ( ) bu Ǿalāmetlerni hiç kim indürmedi 

(  

517.18 ) meger köklerniñ hem yirlerniñ rabbisi bolġan allahü teǾālā indürdi 

( ) žāhirler 

e minim rast idükimni bu Ǿalāmetler siñe körsetür (bildürür) likin sin 
düşmāñlıķ ve ķarşılıķ 

7.20 ķılasun (

517.19 bolġan ĥāld

) daħı düristlikde min sini žann ķılam (51 ) ey firǾavun 

( ) 

517.21 izgülikden kisilmiş ve yavızlıġı tabįǾį bolmış ādem diyü ( ) 
bes 

517.22 firǾavun mūsānı hem benū isrāǿįlni mıśır yirinden çıġaruvnı tiledi ( ) 
bes biz 

Ǿavunnı hem fir
 ve helāk itdü

517.23 fir Ǿavun birlen birge bolġan ādemlerni (ķıbŧįlerni) hemmesini śuġa 
baŧurduķ k 
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517.24 ( ) daħı firǾavunlarnı śuġa baŧurġan śoñından isrāǿįl balalarına 

eytdük (  

517.25 ) mıśır yirinde turıñız diyü ( ) bes her ķayçan āħiret (ķıyāmet) niñ 
Ǿdesi bitse 

26 (

va

517. ) sizni türli ķatnaşķan cemāǾatler itüp ĥużūrımızġa kitürürmiz yaǾnį sizni 
firǾavunler birlen 

niñ izgüleriñizn
ıñızdan ayururmız 

517.27 ķaŧnaşķanıñız ĥālde ĥużūrımızge kitürürmiz de śoñra siz i 
yavızlar

517.28 ve aralarıñızda ĥaķlıķ birlen ĥükm ķılurmız ( ) daħı biz ķurānnı ĥaķlıķ 

birlen indürdük (  

 

I / 518 

518.1 

 

) hem ķurān ĥaķlıķ birlen indi ( ) daħı ey muĥammed biz sini 

yibermedük ( ) meger 

518.2 boy śunġan ādemge ucmaħ birlen süyünç birüvçi itüp boy śunmaġan ādemni tamuġ 
birlen ķorķıtuvçı 

518.3 itüp yiberdük ( ) daħı ķurānnı ayurup rdük ( ayurup indü ) 
ķurānnı ādemler 

518.4 üzerine siniñ oķuvıñ üçün ( ) mühlet ve aķrunlıķ üzerine ( ) daħı 
 kirek 

518.5 ķadarınça indürmek birlen indürdük 

ķurānnı

( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām 

( )kirek

518.6 (

 ķurānġa įmān kitüriñiz 

) yā ki ķurānġa įmān kitürmeñiz her ikisi berāber çünki sizniñ įmān 

518.7 artdurmay įmāndan ŧıyıluvıñız ķurānġa kimçilik kitürmey (

kitürüviñiz ķurānġa kemāleti 

) düristlikde 
şunday ādemler 
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518.8 ( ) ol ā ilm birildi (demlerge Ǿ ) ķurān inüvden burun ñ 
ötkendegi 

yaǾnį ehl-i kitābnı

ları (518.9 kitāblarnı oķup Ǿālim bolġan ) her ķayçan alar üzer ķulsa ine ķurānnı o

518.10 ( ) iyekleri (yüzleri) üzerine secde ķılġanları ĥālde tüşerler yaǾnį siz 

518.11 kāfirleriniñ ķurānġa įmān kitermevlerinden ni żarar sizden artuġraķ ādemler įmān 

aǾnāsınd

mekke 

kitürdiler 

518.12 m a ( ) daħı ehl-i kitābnıñ Ǿālimleri eytürler rabbimizni 
vaǾdesine ħilāflıķ 

518.13 ķıluvdan pāklaymız ( ) düristlikde rabbimizniñ oldı (vaǾdesi b ) 
şiksiz ķılınmış 

518.14 boldı ( ) daħı ehl-i nıñ Ǿālimleri iyekleri (yüzleri) üzerine  kitāb

518.15 yıġlaġanları ĥālde tüşerler ( ) daħı ol ķurānnı işitüv alarġa allahdan 

518.16 artdurur allahü teǾālā namāzda ķırāǿatnı aķrun ve ķıçķurup oķuv ĥaķında źįkr ķılınaçaķ 
ürdi 

ķorķuvnı 

āyetni ind

518.17 ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām kirek allah diyü ündeñiz 

( ) yā ki raĥman diyü 

ek yā allah diyiñiz518.18 ünde yaǾnį kir  ve kirek yā raĥmān diyiñiz( ) bu iki ismniñ 
kirek kayusı birlen 

518.19 ismleñiz ( ) bes ol yā k
 

 ķılsañ nda 
eytdi muĥammed özi 

aǾbūdnı źikr i

ç 

allah üçündür körkem ismler yaǾnį allah i 
raĥman isminiñ

518.20 ķayusı birlen tesmiye ız da körkemdür * bu āyetniñ ebū cehl işitkenniñ śoñı

518.21 yā allah yā raĥman diyü iki m te özi bizni iki maǾbūd tutuvdan ŧıydı didi 
şundan 

518.22 śoñ bu meźkūr āyet indi * resūl allah her namāzda ķırāǿatnı ķıçķurup oķuydur idi 
müşrikler işitke
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518.23 ĥ lar şundan śoñ allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

(

aķāret ķıldı

) ve ey 

518.24 muĥammed müşrikler işitürlik namāzıñnı (ķırāǿatnı) ķıçķurup oķuma yā ki her 

518.25 oķuma (

namāznıñ kırāǿatnı ķıçķurup 

) daħı namāzıñnıñ ķırāǿatnı arŧıñdaġı kişi işitmeslik itüp aķrun da 
oķuma yā ki 

āzıñnıñ ķırāǿatnı yaşrinde oķuma (518.26 her nam ) ķırāǿatnı artuķ ķıçķurup 

ında orŧaça bolġan yolnı iste yā ki her namāzıñnıñ ķırāǿatnı ķıçķurup 

āznıñ ķırāǿatnı yaşrin oķuv arasında orŧaça bolġan yolnı iste yaǾnį baǾżı namāzıñnı 

elā irte ve aħşām hem yassıǾ namāzlarıñnı ve baǾżı namāzıñnı aķrun oķuv 

 

zlarıñnı

oķuv birlen artuķ 

518.27 yaşrin oķuv aras
oķuv birlen ve her 

518.28 nam
ķıçķurup 

518.29 oķuv meŝ
meŝelā öyle ve ikindi 

 

I / 519 

 (519.1 namā ) daħı eyt sin ey muĥammed her maķtav şunday 

allahġa bolsun (  

519.2 ) ol allahü teǾālā yehūdler naśārālar hem benū belħ-i zeǾam ķılġança bala 

tutmadı ( ) 

519.3 daħı müşrikler zeǾam ķılġança allahü teǾālāge mülkinde şerįk bolmadı 

( ) daħı ol 

üçün źilletni yibere turġan yardemçige muĥtāc bolmadı (

519.4 allah üçün ħorlıķnı yiberüvde yardemçi bolġan źāt bolmadı yaǾnį allahü teǾālāde źillet 
bolmadı şunıñ 

519.5 ) ve ey 
muĥammed ol allahü teǾālānı 

519.6 kāmil uluġlav birlen uluġla sin yaǾnį her bir kemālet śıfatları birle muttaśıf her bir naķıś 
śıfatlerinden pāk 



  1209

519.7 her nersege küçi yitküçi her nerseni “bar bol!” diyü eyle bar ķıluvġa ķudreti kāmil 
 allahü teǾā

r vaķtde şunday ķudretleri ile fikrlep anıñ maħlūķleri toġrısında fikrde bolġıl ! 

bolġan lānı 

519.8 he

 

51 iye 2 nçi mu9.9 1325 nçi hicr ĥarrem, mįlādį 1907 nçi fevrāl birinde yençşenbe “ ķurān-ı 
şerįf 

en 1 nçi nıśf-ı cüzǿ-i evveli tamām boldı” ĥaķķ teǾālā şol künde şurūǾ 

519.11 idilmiş ikinçi yarŧısını tamām itüvni de müyesser ķılġay idi āmįn! 

ı, menzele oyazı, iski kāşir volustı 

ü’l-eĥad) el-takvį(?) 

519.17     ( Ǿabdu’l-ķuddūs faħrį 

 

519.10 tefsįrind

519.12 müfessiri: ofa ġobirnas

519.13 yaħşıbay ķaryesinde imām ve müderris şeyħü’l-islām bin esedu’l-lah el-ĥamįdį 

519.14 (ebū Ǿabd

519.15 muśaĥĥiĥler: ( 

519.16     (feyżu’l-Ǿayān bekrį 
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/ 520 

1 tefsįr “ el-itķān” fihristi. 

2 nçi beytden 9 nçıġa ķadar ķurānda bolġan aĥkām āyetleriniñ śanı beyān idilmiş. 

āreler sūreler sūre ismleri beytler pāreler sūreler sūre ismleri beytler 

I 

 

p

 1nçi fātiĥa 10 10nçı   334 

 2nçi baķara 11  9nçı tevbe 343 

2nçi   52 11nçi   367 

3nçi   98  10nçı yūnus 379 

 3nçi āl-i Ǿimrān 112  11nçi hūd 398 

4nçi   131 12nçi   399 

 4nçi nisāǿ 157  12nçi yūsuf 420 

5nçi   167 13nçi   430 

6nç 44 ı   204  12nçi raǾd 4

 5nçi māǿide 211  14nçi ibrāhįm 456 

7nçi    236 14nçi   466 

 6nçı enǾām 249  hicr  10nçı 467 

8nçi   270 6nçı naĥl 475  1

 7nçi Ǿrāf 287 āǿįl 501 a  17nçi benį isr

9nçı  5nçi  301 1    

 8nçi nfāl e 325     
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II / 1 

1.1 ķurān tefsįri ķazan tilinde 

1.2 el-itķān 

1.3 el-cild     eŝ-ŝānį 

1.4 tercümetü’l ķurān 

1.5 ufa gübirnasi  menzile oyazı yaħşıbay ķaryesinde  (imām ve müderris 

1.6 şeyħü’l-islām bin esdu’l-lah el-ĥamįdį) niñ ħidmet-i ķalemiyesindendür. 

1.7 maŧbuǾat-ı kerįmi ķazanda 

1.8 kend muśārifleriyle 1911 sene 

1.9 bul “el-itķān” el-ǿitķān attı ķurān tefsiri 1911- cılında ķazan ķalasında 

1.10 baśılġan eken. ekinşi ret 1984 cılı ofset edisi arķılı stanbul ķalasında 

1.11 baśıldı. düzeltip bastırġan ĥālįfā altay ķarap şıķķan delilķan canaltay 

1.12 bu el-itķān” adlı tefsir 1911’de Kazan şehrinde 

1.13 kazan şivesi ile basılmş olup, ikinci defa 1984’te ofset 

1.14 usulüyle İstanbul’da basılmıştır. 

1.15 Basıldığından bu yana yetmiş yıl geçmiş ve aynı zamanda elden ele çok okunmuş olduğundan, 
kağıdı oldukça yıpranmış, bazı yazıları silinmeye başlamıştır. 

1.16 Asıl nüshasından filimi çekildikten sonr, uzun zaman 

1.17 Çalışılarak tashih edilmiştir. 

1.18 Tashih ederek bastıran : Halife Altay 

1.19 Gözden geçiren: Delilhan Canaltay 

1.20 ADRES: Kazak kenti Altay Sokak No:2 

1.21 Güneşli Bakırköy İstanbul 

1.22 TÜRKİYE 
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II / 2 

 

2.1 ķurān tefsįri ķazan tilinde 

2.2 el-itķān 

2.3 fį 

2.4 tercümetü’l ķurān 

2.5 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

2.6 eūźū bi’l-lahi mine’ş-şeyŧānir’r-racįm 

2.7 allahnıñ raĥmetinden sürülmiş şeyŧānnıñ yavızlıķından allahġa śıġınamun 

2.8 “bismi’l-lahi’r-raĥmāni’r-raĥįm” 

2.9 dünyada her bir bendege āħiretde özi dost körgen bendelerge gine raĥmet ķıluvçı allahnıñ 

2.10 ismi birlen başlaymun bu tercemeni 

2. 11 on sikizinçi  sūre kehf sūresi mekkede ingen cemǾį yüzde on āyet 

2.12 ) körkem śıfat birlen mevśūf boluv şundayın  allahġa ŝābitdür (  

2.13) ol allah öziniñ ķulı muĥammed śallallāhü teǾālā Ǿaleyh ve sellem üzerine ķurānnı indürdi 

2.14  ) daħı ol ķurān içün aślā kekrilik ķılmadı yaǾnį lafžında kimlik 

2.15  ve maǾnāları arasında münāfāt bolmadı ( ) toġrı ve muǾtedil bolġan ĥālde indürdi yaǾnį 
ķurānda 

2.16 ifrāŧ-ı ŧefrįŧ bolmadı ( ) allahü teǾālā ķulnı muĥammed Ǿaleyhi’s-
selām üzerine 

2.17  ķurānnı indürdi özinden śādır bolġan ķaŧı Ǿaźāb birlen kāfirlerni ķorķutuv içün (  

 

II / 3 
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3.1 ) daħı şundayın müǿminlerge süyünç birüv içün ( ) ol 
müǿminler izgü 

3.2 işlerni ķılurlar ( ) düristlikde izgü işlerni ķılġan müǿminlerge bolur ( ) 
körkem yal yaǾnį 

3.3 cennet yaǾnį şol revişçe süyünç birüv içün ( ) ol körkem cerde (cennetde) 
mengü turġanları 

3.4 ĥālde ( ) daħı şundayın ādemlerni (kāfirlerni) ķorķutuv içün allahü teǾālā 

ķurānnı indürdi (  

3.5 ) ol ādemler allah özine bala tuttı ( yaǾnį ferişteler allahnıñ ķızları yā ki Ǿįsā 
allahnıñ 

3.6 oġlı) didiler ( ) bu sözni eytken kāfirler içün bu sözni bilüv yoķdur yaǾnį 
ġāyet 

3.7 nādānlıķlarından ġına eytdiler ( ) daħı bu kāfirlerniñ ataları içün de bu sözni bilüv 
yoķdur yaǾnį 

3.8 ataları da bu sözni ġāyet nādānlıķlarından ġına eytdiler ( ) söz yüzinden bu 
sözleri küfrde 

3.9 uluġ boldı ( ) bu söz kāfirlerniñ aġızlarından çıķdı 

( ) kāfirler 

3.10 bu sözlerinde itmesler meger yalġannı eytürler ( ) ey muĥammed taĥķįķ 
sin öziñni helāk itüvçi 

3.11 sün ( ) kāfirlerniñ śoñında ( ) eger kāfirler bu sözge 
(ķurānġa) įmān 
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3.12 kitürmeseler ( ) įmān kitürmevlerine vıñ içün ħafalanu

( ) düristlikte biz yir üzerinde 

ānlar ve öse turġan nerseler ve ħazįnelerni) ķılduķ (3.13 bolġan nerseni (ĥayv ) yirge ve 

3.14 (

ehline ziynet içün 

) ādemlerni śınamaķımız içün ( ) Ǿamel yüzinden ādemlerniñ 
ı k

Ǿnį ķayusı ķanāǾatli ķayusı ķanāǾatsiz ķayusı maħż-ı dünyaġa maġrūr ķayusı āħiret içün 
iķbāl ķılur 

3.16 ķayusı mālunı dįn yolına śarf ķılur ķayusı isrāf ķılur (

ķayus örkemrek idükni 

3.15 ya

) daħı biz yir 
 üzerinde

3.17 bolġan nerselerni ķıluvçımız (  an yir birlen tiygüz bolġan 

tofraķ (

) ölenleri taralġ

) 

ey muĥammed Ǿahm ĥesāb ķıldıñ mı sin ( ) düristlikde ŧaġda bolġan 3.18 

çuķur iyeleri ( ) daħı 

3.19 ismleri ve nesebleri yazılġan ŧaķta iyeleri baǾżılar aśĥāb-ı raķįmni aśĥāb-ı kehfke başķa 

digenler * nuǾmān bin beşįrden beyđāvį iyesi ķıśśalarun naķl ķıladur taŧvįlden 
p 

zı adı

bolġan 

3.20 üç kişi 
ķorķu

3.21 ya lm  ( ) bizniñ āyetlerimiz cümlesinden Ǿaceb boldılar diyü yaǾnį 
bu ķıśśa bizniñ 

āyetlermizde

tügildür (

3.22 n bolsa da yirde bolġan türli nevǾilerni ve cinslerni yaraŧuvġa  ķaraġanda Ǿaceb 

 

3.23 ) ey muĥammed şol vaķtni isiñe tüşür kemāletke yitken cigitler evrildi 

( ) ŧaġdaġı 
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3.24 uluġ çuķurġ dişāh küfr üzerine küçlegeç rūmnıñ eşrāfından kemāletke 
irişken cigitler 

a yaǾnį daķyānūs pā

ķurnı özlerine turaça3.25 ŧaġdaġı çu ķ orun tutdılar ve küfrden ķaçup çuķurġa kirdiler ( ) bes 
bu cigitler 

3.26 eytdiler ( ) ey rabbimiz öz  ĥużūrıñdan bizge raĥmet bir hem rızķ
düşmāndan emįnlik 

 ve 

3.27 bir ( ) daħı bizniñ içün işimizden hidāyet ĥāżirle 

( ) bes ol 

3.28 cigitlerniñ kulaķlarına orduķ yaǾnį hiç oyġanmay turġan itüp yoķulatduķ ( ) ŧaġ 

II / 4 

4.1 çuķurında (

 

 

) köp yıllar ( ) śan iyesi bolġan köp yıllar ( ) munıñ 

4.2 biz ol cigitlerni oyġanduķ

śonıñda 

( ) müşāhedet bilüvimiz içün ( ) bu 

4.3 turuv müddetlerinde iħtilāf ķılġan fırķalarnıñ ķayusı żabŧ ķıluvçıraķdur (

cigitlerniñ çuķurda 

) bu 

4.4 çuķurında turuvlarunı

cigitlerniñ ŧaġ 

 ( ) çik yüzinden ( ) ey muĥammed Ǿahm siniñ 

4.5 biz 

üzeriñe beyān ķılurmız 

( ) bu cigitlerniñ ħaberlerini ( ) ĥaķlıķ birlen( ) düristlikde ol kehf 
iyeleri kemāletke 

4.6 irişken cigitlerdür ( ) rablerine įmān kitürdiler ( ) daħı ol kehf 
iyelerine 
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4.7 įm nda ŝābit boluvları sebebli hidāyetni artdurduķ (ā ) daħı ol aśĥāb-ı 
kehfniñ 

4.8 köñilleri üzerine hidāyetni baġladuķ şunıñ içünde alar yurŧlarunı māl ve balalarunı ķoyuvġa 

4.9 hem ĥaķnı ižhār ķıluvġa daķyānus pādişāhnıñ küfr dįnine küçlevini redd ķıluvġa bāŧırçılıķ 
ķıldılar 

śabr 

4.10 ( )şol vaķtinde alarnıñ köñillerine hidāyetni baġladuķ ( ) aśĥāb-ı kehf pādişāhları 
(daķyānūs) 

4.11 ĥużūrında turdılar yaǾnį śanemge secde ķıluvġa küçledigi vaķtde ( ) bes eytdiler 
bizniñ rabbimiz 

4.12 ( ) köklerniñ hem yirlerniñ rabbisi ( ) biz rabbimizden 

4.13 ündememiz (Ǿibādet ķılmamız) diyü (

başķa maǾbūdke 

) eger rabbimizden başķaġa Ǿibādet 
ķtde biz 

14 tsek kirek 

ķılsaķ bu va

4. ey ( ) žulmde ifrāŧ bolup ĥaķdan yıraķ bolġan sözni ( ) bizniñ bu 
ķavmimiz 

(aśĥāb-ı kehfniñ şehrleriniñ kāfir bolġan ķavmi) (4.15 ) allahdan başķa 
maǾbūdler tutdılar 

4.16 ( ) ol ķavmimiz özleriniñ bāŧıl maǾbūdlerge Ǿibādetleri üzerine kitürselerçi 

(  

4.17 ) žāhir bolġan delįlni elbette śanemlerge Ǿibādet ķıluvġa delįlniñ boluv iĥtimāli yoķ bu 
āyetde 

4.18 diyānetlerden delįlsiz nerseniñ maķbūl bolmavına hem dįnde taķlįdniñ dürist bolmavına 
işāret ve delālet 

4.19 bar ( ) bes şol kişiden kimdür žālimrek ( ) ol kişi allah 
eüzerin  
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4.20 yalġannı iftirāǿ ķıldı yaǾnį Ǿibādetde şerįk-i iŝbāt ķıldı elbette bu kişiden žālimrek hiç kim 
yoķ 

4.21 ( ) ve sizniñ alardan (ķavmiñizden) ayrulduķıñız zamānda ( ) 
daħı ķavmiñizniñ Ǿibādet 

erinden ayrılduķ4.22 ķılġan nersel ıñız zamānda ( ) me
aġanıñız zamānda * daķyānus ķavmi 

4.23 başķa müşrikler kibi allahġa da śanemlerge de Ǿibādet ķılġanlar aśĥāb-ı kehfniñ baǾżısınıñ 
ın

leri 

ger allahnıñ Ǿibādetinden 
ayrulm

baǾżıs a ħiŧāb ķılup 

4.24 eytken söz ( ) bes ŧaġ çuķur nį ŧaġ çuķurını öziñiz içün 
turaçaķ 

ına śıyınıñız yaǾ

4.25 orun ķılıñız ( ) rabiñiz sizge saçar ( ) öz Ǿniniñ raĥmetinden ya į 

kiñ ve irken rızķ birür (

sizge 

4.26 ) daħı sizniñ içün rabbiñiz işiñizden 

4.27 ĥāżirler ( ) fāǿideleneçek nerseñizni ( ) ey muĥammed eger  sin 

4.28 körseñ idi ķuyāşnı körür idiñ (

aśĥāb-ı kehfni 

) her ķayçan ķuyāş toġsa ( ) 

II/ 5 

 

 

5.1 aśĥāb-ı kehfniñ çuķurlarından avışır çünki çuķurları cenūb ŧarafında bolġan ( ) 
oñ ŧarafġa 

5.2  ( ) ve her ķayçan ķuyāş baŧsa  ( ) aśĥāb-ı kehfni śol 
ŧarafda ķoyar 

5.3 yine de ķuyāş irişmes ( ) daħı aśĥā ķurdan kiñ orundadur 
özlerine 

b-ı kehf çu
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5.4 yaħşı hevāǿ  irişür yaǾnį orŧasındadur hevānıñ yaħşısı kirüp turganlıķdan çuķurnıñ eşiki 

5.5 żararlamas hem ķuyāş issisi de rencitmes (

hevāsı 

) bu ŧarįķ aśĥāb-ı kehfni 
lānıñ 

5.6 çuķurda terbiye itüvi allahnıñ Ǿalāmetlerindendür (

allahü teǾā

) kimdür allah ol kişini 
köndürse 

5.7 (

ĥaķlıķġa 

) bes ol kişi  ĥaķlıkġa könülmişdür ( ) ve kimdür allah ol kişini 

5.8 (

ĥaķlıķdan azdursa 

) bes ey muĥammed ol kişi içün ŧabmassun ( ) ĥaķlıķġa köndürüvçi 

 (

ħocanı 

5.9 ) ve ey mu Ǿahm sin aśĥāb-ı kehfni oyaġlar diyü oylarsen (ĥammed ) 
iĥalbūk m 

5.10 alar yoķulaġanlardur ( ) daħı aśĥāb-ı kehfni yoķulaġan ĥāllerinde oñ 
yaķlarına 

5.11 eylendürürmiz ( ) daħı śol yaķlarına eylendürürmiz 

( ) daħı aśĥāb-ı 

egini töş çup barduķ da b

ar ķuvsalar da ķısa

5.14 min de dost körem min sizni śaķlarmun diyü hem bular kibi birge yoķulaġan hem bir 

5.15 eylengen digenler (

5.12 kehfniñ itleri iki bil egüçidür * aśĥāb-ı kehf ŧaġ çuķurına ķa ir it 
yanından 

5.13 ötüp kitkenler it bularġa iyergen ni ķad lmaġan śoñra it eytken allahnıñ 
dostlarunı 

yaķdan ikinçi yaķġa 

) çuķurnıñ işiginde yā ki bu saġasında ( ) ey 
m 

5.16 eger sin aśĥāb-ı kehfke ķarasañ idi (

muĥammed Ǿah

) aśĥāb-ı kehfden ķorķuvıñdan 
ķaçķanıñ 
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5.17 ĥālde yüz döndürür idiñ ( ) daħı alardan ķorķuvıñdan ķayġu birlen 
to r lturulmış bolu

5.18 idiñ ( ) daħı oşandaķ y b-ı kehfni yoķulatduķımız kibi alarnı kemāl 
ķurdretimizge 

aǾnį aśĥā

5.19 Ǿalāmet bolsun içün oyġatduķ ( ) aralarında baǾżısını baǾżısından śoraşsun 
içün 

5.20 hem ĥāllerini bilsünler hem allahnıñ özleri ĥaķında ķılġan işlerini bilsünler içün 

( )  

5.21 aśĥāb-ı kehfden bir eytüvçi eytdi ( ) ŧaġ çuķurnda köp me zamān turdıñız diyü 

( ) 

5.22 eytdiler cevābde bir kün turduķ (  ) yā ki bir künniñ baǾżısını turduķ diyü * 
çünki 

5.23 y yoķusınıñ müddetini bilmey şunıñ içün de bilüvni allahġ yā ki 
bular çuķurġa 

oķlaġan ādem a tapşırdılar 

5.24 kirgende ķuyāş çıġup kiledür idi ķuyāş batķanda oyġandılar şol künniñ ķuyāş baŧuvı diyü 

žann itdiler tırnaķlarınıñ ve saçlarınıñ uzunlıġına ķaradılar da źikr ķılınaçaķ sözni eytdiler 5.25 

5.26 ( ) eytdiler ( ) rabbiñiz sizniñ çuķurda turġan müddetiñizni 
bilgüçirekdür 

.27 ( ) bes arañızdan biriñizni yiberiñiz diyü eytdiler (5 ) bu 
iñiz birlen bu āyet 

.28 delālet ķıladur sefer içün azuķ ve aķçe alup çıġuvnıñ tügilge münāfį bolmavına (

kümiş

5 ) 
ŧarsūs 

şehrine (5.29 ) bes ŧaǾām alurġa barġanıñız ķarasun şehr ehliniñ ķayusı 

( ) ŧaǾām 

II / 6 
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6.1 yüzinden ĥelālrekdür ve pākrekdür ( ) bes ŧaǾāmdan rızķnı kitürsün 
sizge 

6.2 ( ) daħı muǾāmelede mümkin ķadar diķķat itsün ( ) daħı 
zni hiç kimge 

6.3 bildürmesin yaǾnį hiç sizdürmesün * bu āyet delālet ķıladur vekāletniñ meşrūǾ boluvına 
i aśĥāb-ı 

6.4 kehf aralarından birisini ŧaǾām śatup aluv birlen vekįl itdiler allahü teǾālā munı bizge 
inkārsız beyān 

6.5 itdi inkārsız şāriǾ ŧarafından beyān itilgen evvelgi şerįǾat bizge şerįǾat bola 

si

çünk

(  

6.6 ) düristlikde ŧarsūs ħalķı eger sizge teşneler ġālib bolsalar ( ) sizni ŧaş 

6.7 birlen aŧup ötürürler ( ) yā ki özleriniñ dįnlerine ķaytarurlar sizni (  

6.8 ) ve alarnıñ dįnine eger kirseñiz bu vaķtde mengü izgülik ve ķol üstinlik 

z (ŧabmassı ) 

6.9 daħı oşandaķ yaǾnį aśĥāb-ı kehfni yoķlatduķımız ve oyġatduķımız kibi ( ) 
aśĥāb-ı kehflerniñ 

6.10 ĥālleri üzerine ādemlerni tüşingüçi ķılduķ yaǾnį ādemlerge aśĥāb-ı kehfniñ ĥāllerüni 
dbildür ük 

6.11 ( ) tüşingeç ādemler bilsünler içün ( ) düristlikde allahnıñ ķabrlerinden 
ķobaruv birlen 

6.12 vaǾdesi ĥaķdur diyü çünki aśĥāb-ı kehfniñ şol ķadar uzun müddet yuķlap oyġanuvları 
ādemlerniñ 

6.13 ķabrde yatup śoñra tirilüvlerine oħşaydur ( ) daħı tüşingen ādemler 
bilsünler 
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6.14 içün düristlikde ķıyāmet ol ķıyāmetde şik yoķdur diyü ( ) şol vaķtde aśĥāb-ı kehfniñ 

6.15 ādemlerni tüşingüçi ķılduķ (

ĥāllerine 

) ādemlerden işlerinde aralarunda nizāǾ 

6.16 yaǾnį baǾżıları faķaŧ cānlarġına ķobarula baǾżıları cānlarda tenlerde ķobarula diyü yā ki 
aśĥāb-ı 

iñ işlerinde nizāǾ ķılışalar idi maǾnāsında yaǾnį aśĥāb-ı kehfni allahü teǾālā ötürgeç 
baǾżıları 

6.18 öldiler baǾżıları yoķladılar diyü istediler baǾżıları aśĥāb-ı kehfler üzerine bināǿlar yaśap 

a

ķılışalar idi 

6.17 kehfn

ķarye 

6.19 yaś yıķ baǾżıları namāz oķulala turġan mescid-i yaśayıķ didiler ( ) 
bes aśĥāb-ı 

 kāfirler eytdiler bular üze

diyü (

6.20 kehfler ölgen zamānda rine bināǿlar bināǿ ķılayıķ ķarye yaśayıķ 

 

6.21  ) aśĥā ür didiler nizāǾ ķılışuvçılar türliçe b-ı kehfniñ ĥāllerini rableri bizden bilgüçirekd

ında (6.22 söyledükleri śoñ ) bu yigitlerniñ işine ġālib bolġan ādemler 
(müǿminler) 

6.23 eytdi ( ) bu aśĥāb-ı kehfniñ üzerinde yaǾnį çuķurlarınıñ işigi 

6.24 yaśarmız diyü bu ħuśūśde śāĥib beyđāvį bu ŧarįķ rivāyet ķıladur aśĥāb-ı kehf yoķuvlarından 

6.25 birisini kümiş tenekeler birlen ŧarsūs şehriniñ bazarına ŧaǾām alurġa yibergeç bularnıñ 

6.26 daķyānus pādişāhınıñ ismi olġaç ħazįne tapķansız diyü tutdılar hem pādişāhġa eytdiler 

6.27 tevĥįdden naśārį dįninde idi bu yigit pādişāhġa ķıśśasını söyledi ħalķnıñ baǾżısı eytdi bizniñ 
talarımız 

üzerinde mescid 

oyġanup aralarından 

tenekelerinde 

pādişāh ehl-i 

a
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6.28 bizge ħaber birdiler daķyānus pādişāh bir türli yigitlerni küfr dįnine teklįf itkeç ol yigitler 
ķaçķanlar 

yü bular şol yigitler bolmasun didiler şundan śoñ pādişāh hemme ŧarsūs ħalķı müǿmin 
ve kāfiri 

 

 

arup bu yigitler

7.2  eytdiler biz sini allahġa vedįǾat itemiz hem sizni cinlerniñ ve ādemlerniñ yavızlıġından 

cid bināǿ 

7.4 ķıldurdı diyü 

6.29 idi di

 

II / 7

7.1 taġ çuķurına b ni kördiler hem bular birlen söyleşdiler mondan śoñ bu yigitler 
pādişāhġa 

allahġa śıyınduramız diyü 

7.3 śoñra bu yigitler yuķlaġan orunlarına kirüp vefāt boldılar pādişāh bularnı defn ķıldı hem 
mes

( ) resūl allah zamānındaġı aśĥāb-ı kehf ķıśśasına çomuvçı ehl-i 
kitāb aśĥāb-ı 

7.5 kehfni üç ādem diyü eytürler ( ) alarnıñ dörtinçisi itleridür bu söz yehūdler sözi 

7.6 yā ki necrān naśārāsından yaǾķūbiye meźhebinden bolġan (seyd) nām ādemniñ sözi 

( ) daħı 

7.7 aśĥāb-ı kehfni baǾżılar beş ādem diyü eytürler ( ) altunçıları itleridür diyü bu 

śārānıñ nasŧūriye meźhebinden bolġan (Ǿāķib) nām ādemniñ sözi 

söz 

7.8 naśārā sözi yā ki na

( ) 

7.9 özlerinden ġayb bolġan nersede žann ķılup eytürler yā ki ġayb ve yaşrın ħaberge aŧarlar ĥāśıl 

7.10 iki fırķa bilmeyinçe mücerred žann birlen eytürler maǾnāsinde (

her 

) daħı baǾżı 
ādemler (müselmānlar) 

11 aśĥāb-ı kehfni yidi diyü eytürler ( ) sikizinçisi ëtleridür müselmānlarnıñ yidi 7.
diyüvleri 



 1223

7.12 recm bi’l-ġayb bolmay belki resūl allahnıñ ĥażret-i cebrāǿįlden bilüp ħaber birüvi birlen bola 

( ) 

7.13 ey muĥammed eyt sin rabbim bilgüçirekdür ( ) aśĥāb-ı kehfniñ śanını 

( )  

7.14 aśĥāb-ı kehfniñ niçe idigini bilmes meger az kişi gine bilür allahü teǾālā aśĥāb-ı kehf ĥaķında 
f 

e žann birlen ĥükm itüv digen sözni źikr itdi bu beyān-ı maķāmı bolup da dörtinçi 

avı bes dörtinçi ŧāǿifeniñ yoķlıġına delįl bola bu öç ŧāǿifeden aśĥāb-ı kehfni bilüvni 

ifege iŝbāt ķıldı bes aśĥāb-ı kehfniñ śanı yidi boluvçılıķ bilindi ĥażret-i Ǿalį sözi diyü 

7.20 3 mişlinyā bu öçisi melekniñ aśĥāb-ı yemįni yine 4 mernūş 5 debernūş 6)şāźenūş bu öçisi 

e bu öçisine melek meşveret ķıladur idi yidinçisi bularġa ittifāķı oçraġan 

7.22 sigizinçisi itleri ismi ķıŧmįr şehrleriniñ ismi efsūs diyü (

iħtilā ķılġan 

7.15 ŧāǿifelerniñ sözlerini öçke boldı evvelki iki ŧāǿifeniñ sözini źikr ķılınġannıñ śoñında ġaybke 

7.16 aŧuv v
ŧāǿifeni beyān 

7.17 ķılm
öçünçi 

7.18 ŧāǿ

7.19 beyđāvį rivāyet ķıladur aśĥāb-ı kehfniñ śanı yidi sikizinçisi ëtleridür ismleri1 )yemliħā 2) 
mekşelinyā 

melekniñ 

7.21 aśĥāb-ı yesārį v
kütüvçi 

) bes ey muĥammed 
aśĥāb-ı 

7.23 kehf ĥaķında cidāl ķılmaġıl ( ) meger žāhir cidāl birlen gine cidāl ķıl yaǾnį 
aśĥāb-ı kehf şāǿnında 

7.24 çomma belki ehl-i kitābnı redd ķılmay ve cehāletke nisbet birmey gine alarġa ķurānda beyān 
ķılınġan ķadarsını 

7.25 söyle ( ) daħı aśĥāb-ı kehf ĥaķında ehl-i kitābnıñ hiç birisinden fetvā 
ve beyān 

a ķureyşle
kehfden 

7.27 hem zülķarneynden śoradılar resūl allah irtege cevāb birürmün didi inşāǿllah dimedi śoñra on 

7.26 isteme resūl ekremden bir vaķt yahūdilerniñ üyretüvi boyınç r rūĥdan aśĥāb-ı 
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7.28 üç künden artuķ vaĥy kilmey turdı bu iş resūl allahġa aġır boldı ķureyşler resūl allahnı 
yalġanladı 

.29 didiler şol ĥaķde allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi (7 ) ey muĥammed 

istemesin ( ) 

 

 

 

ķaśd ķılġan hiç

II / 8

8.1 ķılur mun diyü  nerseñ içün ( ) düristlikde min bu işni 
tañda 

8.2 ķılurmun diyü ( ) meger allahnıñ tilevi vaķtindaġına ķılurmun diyü eyt yaǾnį 
ǿlinşā lah 

8.3 ķılurmun digil ( ) daħı rabbiñniñ tilevini isiñe tüşir yaǾnį inşāǿllah diyü eyt 
hem resūl 

8.4 allah şundan śoñ inşāǿllah didi de  baǾżılar beyān-ı taġyįrniñ mübeyyinden 
müǿeħħir boluvı dürist 

8.

 şunıñ içün 

5 digenler likin cevāb biremiz resūl allahnıñ (inşāǿllah) digen sözi irtege cevāb birürmün digen 

sözine mü şimni ķılurmu
meşiyyetke 

8.6 teǾalliķ  bolmas belki mundan śoñ her bir ķılurġa ķaśd ķılġan i n 
digende 

8.7 teǾlįf itermün maǾnāsında bolur (  ) her ķayçan rabbiñniñ tilevini unutsañ 

(  

8.8 ) daħı ey muĥammed eyt sin rabbimniñ köndürüvi yaķın boldı ( ) 

üzinden aśĥāb-ı kehfniñ ħaberlerinden yaķınraķ bolġan nersege yaǾnį aśĥāb-ı kehfden de 
ilgerek bolġan 

ħaberlerine hem ba
ķ ĥādiŝelerge köndürüvi 

hidāyet 

8.9 y

8.10 peyġamberlerniñ şķa ġayb ħaberlerge hem ķıyāmet künine ķadar vāķıǾa 
bolaça
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8.11 yaķın boldı ( ) aśĥāb-ı kehf ŧaġ çuķurında turdılar ( ) sene-i şemsiye 
birlen 

yüz yıl ( 8.12 üç ) daħı sene-i ķameriye birlen ŧo ılar bes sene-i şemsiye 
birlen 

ķız yılnı artdurd

ķısķa bolġan 

8.13 üç yüz yıl sene-i ķameriye birlen üç yüz ŧoķız yıl bola iken taķrįbā ammā taĥķįķā toķız yılda 
iki ayda 

8.14 on ŧoķız kün bola bu sözni Ǿalāmetü’l-ħafācı źikr itken allahü teǾālānıñ žāhir-i mütebādir 
bolġan 

8.15 ( ) Ǿibāretinden eslevini özgertüp ( ) Ǿibāreti birlen kitürüvi 

şemsiye arasındaġı tefāvütni beyānġa işāret bolup aśĥāb-ı kehfniñ 

tibārı birlen ehl-i kitāb ĥesābı birlen üç yüz kün bolup ķameriye iǾtibārı birlen Ǿarab 

ız yıl boluvına delālet ķıla digenler hem ĥażret-i Ǿalį bir yehūdį aśĥāb-ı 

öp mi olġan diyü suǿāl ķılduķında ĥażret-iǾalį üç yüz ŧoķız yıl digen 

ızda üç yüz yıl ġına diyü źikr ķılınġan ŧabamız didükinde ĥażret-i Ǿalį defǾį 

i şemsiye birlen min sene-i ķameriye iǾtibāri birlen eytem dimiş hem şerǾā sene-i 

e iǾtibār ķılına niteki imām-ı aǾžam bir vaķtde Ǿanįn mesǿelesinde seneni sene-i 

ħtilāfına bināǿen çünki cāǿizke Ǿanįnniñ  ŧabįǾatine sene-i şemsiyeniñ 

erinde bolġan hevāǿnıñ ŧabįǾati muvāfıķ bolur bir mertebe sene-i ķameriyege ĥaml ķılġan 

 
Ǿörfį üzerine 

8.24 kilgenligi içün hem imām-ı Ǿažam ay arasında vāķıǾa bolġan ŧalāķ Ǿıddetinde hem icāre 
iñ müddetinde 

sene-i 

8.16 ķameriye birlen sene-i 
kehfde turuv müddeti 

8.16 şemsiye iǾ
ĥesābı 

8.17 birlen üç yüz toķ
kehfniñ 

8.18 kehfde turuv müddetleri k
yehūdį 

8.18 bizniñ kitābım
gine üç yüz yıl 

8.19 boluvı sene-
şemsiyede ķameriyede 

8.20 Ǿörfiyed
şemsiyege ĥaml ķılġan fuśūl-i 

8.21 erbaǾanıñ ŧabįǾatleriniñ i
ķameriyeden artuķ 

8.22 künl
Ǿarablarnıñ ekŝer 

8.23 muǾāmelelerinde Ǿörfleri sene-i ķameriyeni Ǿitibāri birlen bolġanlıķı içün hem şerįǾat Ǿörfleri

Ǿaķdn
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8.25 seneni sene-i Ǿörfiyege ĥaml ķılġan oşandaķ ĥażret-i Ǿalį yehūdį śoraġan mesǿelede seneni 
Ǿörfiyege 

8.26 ĥaml ķılġan * bir vaķtda bir yehūdį ĥażret-i Ǿalįden küsūr-ı tisǾa bolġan Ǿadedden śoraġan 

8.27 ĥażret-i Ǿalį eytken aŧına künleriñni yılıñnıñ künlerine ( yidini üç yüz altmışķa) đarb ķıl 

II / 9 

9.1 maķśūdıñ ĥāśıl bolur digen iki miñ beş yüz yigirmi Ǿaded bola bu Ǿadedden küsūr-ı tisǾa 

 

 

(   

9.2 ) çıġa elbette bu orunda sene-i Ǿarefiyeni iǾtibār ķılmay çāre 
yoķ 

9.3 çünki başķa sene alġanda küsūr-ı tisǾa çıķmay bu orunda artuķ taĥķįķni tilegen ādem fāżıl-ı 
āniniñ merc

9.4 “ĥaķķü’l-maǾrife” ismli kitābına mürācaǾat ķılsun ( ) ey muĥammed 
Ǿahm eyt sin aśĥāb-ı 

9.5 kehfniñ kehfde turuv müddetlerini iħtilāf ķılluvçılarġa ķaraġanda allah bilgüçirekdür 

(  

9.6 ) ol allah içündür köklerniñ ve yirlerniñ ġayb bolġan nerselerini bilüv ( ) 

ayb bolmadı 

9.8 allahü teǾālā taǾaccüb śįġası birlen kitürdi öziniñ bilüvi körüvçilerniñ ve işitüvçilerniñ 
nden ħāric

9 ikençilik  işāret içün çünki allahnıñ körüvinden ve işitüvden ŧıyġan hiç nerse yoķ 

Ǿaceb 

9.7 allahü teǾālā her bar nerseni kördi ve işitdi yaǾnį allahnıñ körüvinden ve işitüvinden hiç nerse 
ġ

bilüvi  

9. ke

(  

9.10 ) kökler ve yirler ehli içün allahdan başķa hiç işlerinde taśarruf ķıluvçı yoķdur 

(  
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9.11 ) daħı allahü teǾālā ĥükminde kök ve yir ehlinden hiç kimni orŧaķ ķılmas 

(  

9.12 ( )ey ñe vaĥy ķılınġan nerseni oķuv ( muĥammed Ǿahm özi ) rabbiñniñ 
kit āābından (ķur ndan 

9.13 kāfirlerniñ bu ķurāndan başķa ķurānnı kitür yā ki ķurānnı almaşdur digen sözlerine iǾtibār itme 

9.14 ( ) allahnıñ sözlerini almaşduruvçı hiç kim yoķdur yaǾnį hiç kimniñ 
almaşdururġa küçi 

es 9.15 yitm ( ) daħı allahdan başķa śıyınaçaķ orun hiç ŧabmassun 

( ) 

9.16 daħı öziñni ĥabs ķıl ( ) şundayın ādemler birlen ( ) ol ādemler rablerine 
duǾāǿ 

9.17 ķılurlar ( ) irtede ve kiçede yaǾnį bütün vaķtlarında ( ) rableriniñ
rıżālıġını 

 

i ĥālde ( ) daħı iki köziñ (ķaravıñ) ol śıfatlı ādemlerden başķaġa 9.18 istegenler

9.19 ötmesün ( ) dünyā tirüklikniñ ziyne ĥālde (tini tilegeniñ ) daħı 
şol 

9.20 kişige boy śunma ( ) ol kişiniñ köñlini źikrimizden ġāfil ķılduķ 

9.21 niteki ħalef oġlı ümeyye-yi ķureyşniñ  uluġları kirsün içün resūl allahġa faķįr müselmānlarnı 
yanıñdan ķuv 

ken ( ) daħı ol kişi nefs arzusına iyerdi (9.22 diyü eyt ) daħı ol kişiniñ 

 ĥaķķını arŧķa taşlav yā ki isrāf boldı (9.23 işi ) daħı ey muĥammed eyt sin bu śıfatlı 

9.24 ādemge ĥaķlıķ rabiñizden yaǾnį ĥaķķ allah cihetinden bolġan nersedür nefs arzu ķılġan nerse 
tügildür diyü 
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9.25 ( ) bes ān kitürsün ( bir kişi tilese įm ) ve bir kişi tilese 
kāfir 

9.26 bolsun ( bu āyetde emr-i tehdįd içün) yaǾnį įmān kitürgen ādemniñ įmān kitürüvi birlen kāfir 
olġan 

9.27 ādemniñ küfrinde miñe mübālāt (ġam) yoķ (

b

) düristlikde biz žulm 
ıluvçılarġa 

ı ĥāżirledük (

ķ

) ol žālimlerni tamuġ oŧınıñ perdeleri yā ki ĥücreleri 9.28 tamuġ oŧun

9.29 yā ki tütün çulġap aldı ( ) ve eger tamuġ ehli śuśavdan Ǿāciz bolġaç śuġaruvnı 

 

 

II / 10 

10.1  isteseler ( ) cevāhir-i arżiyeden ertilgen n  yā ki zeytün mayınıñ 
çoprası   

erse kibi
 

i bolġan śu birlen 10.2 kib śuġarılmış bolurlar ( ) ol śu is  yüzlerni ķorur siliginden

10.3 ( ) eritilgen cevhe ı (r kibi bolġan içmelik ni yavız içmelik bold ) 
daħı 

10.4 tamuġ ŧay oluv yüzinden ni yavız boldı (anaçaķ orun b ) düristlikde şundayın 
ādemler 

10.5 ( ) įmān kitürdiler daħı izgü Ǿameller ķıldılar ( ) düristlikde biz 

.6 żāǿ  ķılmamız ( ) Ǿamelni körkem ķılġan ādemniñ ecrini (10 iǾ ) bu śıfatda 
bolġan 

10.7 ādemler ( ) ol ādemler içün Ǿadn ucmaħları bardur (Ǿadn iķāmet maǾnāsında) 

10.8 ( ) bu ādemlerniñ astlarından yılġalar (śular) aġar ( ) ol 
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10.9 ucmaħda ehlleri ziynetlenmiş bolurlar ( ) altundan bolġan yüzükler birlen 

(  

10.10    ) daħı yaşıl kiyimler kiyerler ( ) niçke ve ķalun cifekden 

(  

10.11    ) ucmaħda serįrler üzerine ŧayanġanları ĥālde ( ) ni körkem 

10.12   ŝevāb boldı ucmaħ hem niǾmetleri ( ) daħı ŧayanaçaķ orun boluv yüzinden ni 

örkem boldı ucmaħ serįrleri (10.13   k ) ey muĥammed Ǿahm kāfirler birlen 
müǿminlerge meŝel 

10.14   beyān it ( ) iki irniñ ĥālini bu iki irniñ ķıśśasını śāĥib beyđāvį böyle beyān 

a ķardaş bolġa

10.16  birisi müǾmin bolġan  (yehūźa) isminde bular ataları ölgeç analarından sigiz miñ altun mįrāŝ 

örter miñ itüp

.18  śatup alġan müselmān bolġanı bu mālnı allah yolına ve dįn fāǿidesine śarf ķılġan Ǿāķibet 
ĥālleri 

llahü teǾālā eytkençe bolup evrilgen (

10.15   itken benū isrāǾįlde iki bir toġm n birisi kāfir bolġan (faŧrūs) isminde 

10.17  alup orŧalay d  bölgenler kāfir bolġanı bu dört miñ altunġa cayarlar baķçeler  

10

) ol iki irniñ birisi içün 10.19  a

10.20   yüzimlerden iki baķçe ķılduķ (  ) daħı iki baķçeni ħurma aġaçları birlen 
iĥāŧa 

10.21  ķılduķ ( ) daħı iki baķçe a ŧasında) igin ķılduķ 

(

rasında (or

)  

işlerini bi10.22   bu iki baķçeniñ her ikisi Ǿādetçe yim rdiler ( ) daħı Ǿādetde bola 
turġan 

10.23  yimişlerinden hiç nerse kimitmediler ( ) daħı iki baķçe arasında yılġa 
yarduķ biz yaǾnį 
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10.24  iki baķ  aġa turġan śu bardur (çeniñde orŧasında ) da fir ir içün bu iki 
baķçeden 

ħı bu kā

10.25   başķa yimişler (türli māllar) boldı ( ) bes bu kāfir ir yoldaşı (ķardaşı) müselmān 
ge 

10.26  eytdi (

ir

) ĥālbūkim ol kāfir ir müselmān irge cevāblaşadur ve maķtanadur idi yaǾnį 
up 

10.27  eytdi (

maķtan

) māl yüzinden min sinden köprekmün ( ) daħı tābiǾlar ve 

10.28 yüzinden ķaderlirekmün yaǾnį minim malum hem yardemçilerim ve tevābiǾim sinden köpdür 

yardemçiler 

( ) daħı bu kāfir 

 

 yold

II / 11 

 

11.1  ir aşı birlen birge baķçelerine kirdi ( ) ĥālbūkim ol kāfir ir özine maķtanuvı 

11.2  ve küfri sebebli cebr ķıluvçıdur ( ) eytdi bu kāfir ir ( ) bu 

11.3 m in bitüvini gümān ķılmaym (

baķçelerniñ mengü 

) daħı ķıyāmetni boluvçı dip oylamaym 

( )  

11.4  ) ve bi’l-far ġança ķabrden ķobarıluv bir ılmış bolsam da 

(

ż sin oyla len rabbime ķaytar

)  

11.5 elbette bu baķçadan izgürekni taparmun ( ) ķay nı (taçaķ orun ) bu kāfirlerge 
müselmān 

11.6 bolġan yoldaşı eytdi ( ) ĥālbūkim ol kāfirge cevāb biredür idi yaǾnį cevāb birgen 
ĥālde 
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11.7 eytdi ( ) şundayı ı inkār itdiñ mi (n allahn ) ol allah siniñ aśl 
maddeñni 

11.8 yā mniñ māddesini tofraķdan yaratdı ( )ki aślıñ āde  munıñ śoñında yaķın maddeñ 
bolġan mini 

11.9 śuvından yaratdı ( ) m į kāmil unıñ śoñında sini kāmil ir itüp tiygüziledi yaǾn ir 
ķıldı 

11.10   ( ) likin mini eytemün ( ) şāǿn allah menim rabbimdür diyü ammā sin allahnı 

inkār itesün (  

11.11     ) daħı rabbime Ǿibādetde hiç kimni şerįk ķılmaym yaǾnį min müǿmin 
muvaĥĥidmün sin kāfir hem müşrik 

11.12    sün ( ) baķçaña kirgen vaķtiñde eytken bolsañçı ( ) 
allah tilegen 

11.13  nerse bolġuçıdur ( ) hiç nersege ķuvvet  yoķdur meger allahnıñ yardemi birlen
ginedür diyü ya

 
Ǿnį 

ılġan bolsañçı yaǾn
hemmesi 

11.15 allahnıñ tilevi birlendür eger allah tilese bu baķçeni uzaķ  müddetke ķaldurur ve tilese helāk 
iter diyü hem bu baķçeni 

11.16   Ǿimāretke hem tedbįrge ķuvvet yoķ meger allahnıñ yardemi birlen gine diyü ni yaħşı bolur 

11.17 (

11.14  baķçaña kirgende bu ŧarįķ iķrār ķ į bu baķçe hem baķçede bolġan yemişler 

idi maǾnāsında 

 ) eger sin mini öziñden māl daħı bala yüzinden azraķ körseñ 

11.18 şunıñ içün miñe uluġlansañ ( ) bes rabbimniñ birüvi yaķındur miñe 

(  

11.19  )siniñ baķçeñden izgürekni ( ) daħı siniñ baķçeñ üzerine 
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11.20   rabbimniñ kökden yaşin yiberüvi yaķındur ( ) bes baķçeñ ayaķlar 
urġan 

ıķ

ķararlanmay t

11.21  śazl  cir bolup evrilür ( ) yā ki baķçeñniñ śuvı yir astına batķuçı 

11.22 bolup evrilür ( ) bes ol śunı ķaytaruvnı istevge küçiñ yitmes siniñ yaǾnį 

11.23  ĥayrān bolup ķaluvıñdan śunı ķaytaruvnı istevge de küçiñ yitmes bütünley ķaytaruv tügil 

( ) 

11.24  ve bu baķçe eyā siniñ lerini helāk ķılındı yaǾnį hel ulġyimiş āklik yimişlerini ç ap aldı 

(  

11.25   ) bes bu kāfir ĥasreti içün iki öçiniñ arķasını eylendürgüçi (ĥasretlenüvçi) bolup 

11.26 evrildi ( ) ol baķçeni Ǿimāret ķıluvġa śarf ķılġan nersesi üzerine ĥasretlengeni 

  ĥālde ( ) ve ol baķçe töbeleri üzerine yıġılup tüşüvçidür yaǾnį töbeleri 

ine yıġılup tüşdi (

11.27

) daħı eytür bolup evrildi ( ) 11.28  yir üzer

 

II / 12 

 

12.1 kāşkį min rabbime hiç kimni şerįk ķılmaġan bolsam idi diyü ( ) 
daħı 

12.2 bu m ķıla turġan hiç cemāǾat bolmadı yaǾnį baķçes i yiberüvde yā 
ki munıñ kibi 

 kāfirge yarde inden helāklikn

adı12.3 ikinçi baķçe birüvde hiç kim yardem ķıluvçı bolm  ( ) allahdan başķa 

( ) daħı 

12.4 öziniñ ķuvveti birlen de allahnıñ Ǿaźābından ŧıyılġuçı bolmadı ( ) bu orunda (ķıyāmet 
küninde) 
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12.5 ( ) yardem ĥaķķ bolġan allah içün ginedür ( ) ŝevāb birüv 
yüzinden ol allah 

rekdür ( ) daħı Ǿāķibet yüzinden izgürekdür ( ) 

tirükliginiñ meŝelini beyān

12.6 izgü

12.7 ey muĥammed ķavmiñe dünyā  it sin ( ) dünyā tirükliginiñ 

meŝeli śu kibidür (  

12.8  ) ol śunı biz kökden indürdük ( ) bes ol śu sebebli yirniñ 

12.9 öse turġan nerselerni baǾżısı baǾżısına ķaŧışdı ve ķoyurdı ( ) bes ol öse turġan 

12.10   nerseler cüzǿleri taralġan kebiken ve śonġan nerse bolup evrildi ( ) ol 
kebiken 

12.11  ölenlerni ciller saçar ve taratur ( ) daħı allah her bir nerse üzerine 
ķādir boldı 

12.12   ( ) māl daħı balalar ( ) yā tirüklikiniñ ziynetidür 

(

dün

) 

12.13  fāǿ  ve mengü ķaluvçı izgü Ǿameller  ( mekteb ve medrese ve mescid śaluvlar ve 
başķa dįn fāǿid

idesi hemįşe
esine 

12.14  ķılınġan izgülikler) beyđāvį iyesi bu izgülikler taĥtına biş vaķt namāz hem ĥacc ve rūze 

12.15  

Ǿamelleri hem 

  kibiler dāħil ola dimiş ( ) rabbiñ 

12.16   izgüdür (

ĥużūrında 

) ŝevāb yüzinden ( ) daħı izgüdür ( ) ümįd itilgen nerse boluv 
 

.17 (

yüzinden

12 ) daħı şol künni beyān ķıl ey muĥammed Ǿahm ol künde biz ŧaġlarnı 
orunlarından 

ķıldururmız (12.18  ķozġatup seyr ) daħı yirni žāhir ve açuķ körürsün yir 
yüzinde 
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12.19  ŧa a nerseler kibi hiç nerse bolmas (ġ ve başķ ) daħı b āfirlerni 
ķabrlerinden ķobarurmız 

iz müǿminlerni ve k

12.20  ( ) bes müǿminlerden ve kāfirlerden hiç ādemni ķobarmay ķaldurmamız 

(  

12.21    ) daħı ey muĥammed müǿminlerni ve kāfirlerni rabbiñe śaķlanġanları ĥālde Ǿarż 
ķılınur (körsetilür) 

12.22  ( ) taĥķįķ kitürülm siz diyü eytilür (iş boldıñız ) evvel 
mertebede yaraŧķanımız 

12.23  kibi yaǾnį niteki evvel mertebe yalanġaç mālsız ve balasız ĥālde yaratķan idük şol revişçe 

12.24  kitürüldiñiz diyü eytilür (

ĥużūrımızġa 

) belki siz oyladıñız ( ) ķobarıluv içün 

12.25   sizniñ içün vaǾde ķılınġan vaķtni ķılmassızlıġımıznı yaǾnį ĥaşr birlen vaǾdeni yırtuv içün 
ķt 

ıñız (

va

12.26   ķılmassızlıġımıznı oylad ) Ǿameller yazılġan defterni oñ ķollarġa daħı śol 
ķollarġa 

ķoyıldı ( ) bes ey muĥammed kāfirlerni körürsün sin (12.27  ) ol 
ābda 

12.28  yazılġan nerselerden (günāhlardan) ķorķuvçılar körürsen (

kit

) daħı kāfirler eytürler 

( ) 

12.29  ey bizniñ helākligimiz ( ) bu kitābġa ni boldı ( ) 

 

 

.1 günāhlarmızdan kiçkinelerini ve uluġlarını ķoymas (ķaldurmas) (

II / 13 

)meger ķoydı ise 13
ol 
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13.2 günāhlarımıznı żabŧ ķıldı ve śanadı ( ) r Ǿamel ķılġan 
nerselerini 

daħı kāfirle

rinde ĥāżir (yazıl13.3  Ǿamel defterle mış) taparlar ( ) ey muĥammed rabbiñ hiç kimge 
žulm 

13.4  ķılmas yaǾnį ķılmaġan nerseni yazdurmas yazılġandan artuķ Ǿaźāb ķılmas 

( ) 

13.5  ey muĥammed şol vaķtni isiñe tüşür biz feriştelerge eytdük ( ) ādem Ǿahm
uluġlav secdesi 

ge 

13.6  ķıluñız diyü ( ) bes ferişte ķıldılar meger iblįs secde 
ķılmadı 

ler hemmesi secde 

ldı e ola 13.7 taĥķįķ iblįs cinlerden bo ger cin feriştelerden bir nevǾi bolsa istiŝnā-ı muttaśıl b

13.8 eger başķa ħalķ bolsa istiŝnā-ı münķaŧiǾ bola ( ) bes iblįs rabbisin

dı ve baş tarttı bu āyetde işāret bar ferişteniñ aślā allahġa Ǿāśį bolmavına ançaķ iblįs Ǿāśį 

iñ emrinden 

13.9 çıķ

13.10  boldı cinlerden bolduķı içün (beyđāvį) ( ) ey ādem lįs hem 
iblįsniñ 

balaları ib

ı13.11 tevābiǾini tutarsız m  ( ) ħocalar eytüp ( ) mini ħoca tutuvdan başķa ( ) 

13.12  ĥālbūkim iblįs hem iblįsniñ tevābiǾį sizge düşmānlardur ( ) iblįs hem 
iblįsniñ 

13.13  tevābiǾine iŧāǾat allahġa iŧāǾatden bedel boluv yüzinden ni yavız boldı ( ) iblįsni 
hem tābiǾilarını 

13.14  ĥāżir ķılmadım ( ) köklerni ve yirlerni yaraŧuvġa ( ) daħı 
lįsniñ 

5 hem t ŧuvda (

ib

) daħı ħalķnı 13.1 ābiǾalarınıñ özleriniñ yara
azduruvçılarnı 
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13.16  ħalķnı yaraŧuvda yardemçiler itüp tutķuçı bolmadım ħalķıyāt śıfatında allahġa şirketi 
 

13.17  maǾbūdiyyet śıfatında allahġa şirkni yoķ bes niçük allahġa başķa nerselerni maǾbūd tutasız 

bolmaġan źātlarnıñ

( ) 

13.18  daħı ey muĥammed (Ǿahm) şol künni isiñe tüşür allahü teǾālā kāfirlerge ol künde eytür 

( ) nidāǿ ķıluñız 

13.19  ( ündeñiz) ( ) şundayın şirklerime ( ) siz alarnı minim şerįklerim diyü 

13.20 (

gümān ķıldıñız 

 ) bes kāfirler menim şerįklerim diyü gümān ķılġan nerselerine yardem istev içün 
nidāǿ ķıldılar 

13.21  ( ) bes ol menim şerįlerim diyü oylaġan nerseleri kāfirlerge cevāb birmediler 
yardem 

13.22  ķılmadılar ( ) daħı kāfirler birlen maǾ ket ornı bolġan 
tamuġnı 

būdları arasında helā

13.23  ortaķ ķılduķ ( ) daħı kāfirler tamuġnı kördiler (körürler) (  

13.24 ) bes kāfirler şiksiz bildiler (bilürler) düristlikde ol kāfirler tamuġġa tüşüvçilerdür 
yaǾnį 

13.25  özleriniñ tamuġġa tüşeçeklerini yaķına bilürler ( ) daħı kāfirler 
tamuġdan 

döne turġan orunnı tapmadılar(tapmaslar) (13.26  ) ve taĥķįķ biz 
demler 

dük 

ā

13.27  içün bu ķurānda beyān it ( ) her bir kirekli meŝelden ( ) daħı 
ādem 

vālaşuv yüzi13.28 bāŧılda daǾ nden şeyniñ köpregi boldı yaǾnį ādemde bolġan nerseniñ köpregi 
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II / 14 

 

14.1  bāŧılda daǾvālaşuv boldı ( ) daħı ādem  kitürüvden hiç nerse lerni įmān

14.2  ŧıymadı ( ) āmmlerge ĥaķlıķ l birlen ķurān kilgen zamānda 

(

ġa köndürgüçi resū

 

14.3  ) daħı rablerinden günāhlarunı yarlıķavnı istevden hiç nerse ŧıymadı ( ) meger 
ādemlerni 

.4  įmāndan hem istiġfārdan ŧıydı ( ) ādemlerge kilüvi ( ) evvelgi ümmetlerde 14

14.5  bolġan Ǿāddetimiz yaǾnį dünyā Ǿaźābı ( ) yā ki ādemlerge türli bolġan 
Ǿaźābnıñ 

14.6  kilüvi yaǾnį āhiret Ǿaźābınıñ yaǾnį kāfirlerni įmān kitürüvden hem istiġfār ķıluvdan ŧıyġan 

14.7  türli Ǿaźābnı taķdįr ķıluvımız (

nerse iki 

) daħı peyġamberlerni yibermemiz 

( )  

14.8  meger müǿminlerge süyünç birüvçi bolġanları hem kāfirlerni ķorķutuvçı bolġanları ĥālde 

yiberürmiz (  

14.9    ) daħı kāfir bolġan ādemler muǾcizeler žāhir bolġannıñ śoñında başķa 

m a asından urlar (

Ǿalāmetlerden 

14.10  he śĥāb-ı kehf ķıśś śorav sebebli bāŧıllıķ birlen ķıçķurış ) 
ķıçķurışuvları birlen 

āŧıl ķ14.11  ĥaķnı ķararlanġan ornından yiberüv ve b ıluvları içün ( ) daħı kāfirler 
menim ķurān āyetlerimni 

14.12  yalġanġa tutdılar ( ) daħı özlerini ķorķutġan nerselerini (Ǿaźābnı) yalġanġa tutdılar 

14.13  ( )ħorlav içün ( ) daħı şol kişiden kimdür žālimrek ( ) ol kişini 
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14.14  rabbisiniñ āyetleri birlen vaǾaž ķılındı ( ) ol döndürdi āyetlerden yüz 

(  

14.15  ) daħı iki ķolı ilk ķılġan nerseni (küfrini ve günāhlarunı) unutdı Ǿāķibetlerinde fikr 
ķılmadı 

den žālimrek bolġan hiç kim yoķdur (14.16  yaǾnį bu śıfatlı ādem ) düristlikde 
biz bu śıfatlı 

iñ köñillerinde ķılduķ ( ) perdeler (14.17  ādemlern ) fehm ķıluvlarından 

( ) daħı 

14.18  ķurannı işitüvden ķulaķlarunda aġırlıķ (çoķraķlıķ) ķılduķ ( ) ey 
muĥammed eger kāfirlerni 

ne ündeseñ (14.19  islām dįni ) bes kāfirler ķurānnı tiyüşinçe fehm ķılmaduķları 
ve işitmedükleri  

ü islām dįnine köñilmesler (14.20  içün meng ) ve ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-
selām) siniñ rabbiñ bik 

14.21  yarlıķaġuçıdur hem raĥmet iyesidür ( ) eger rabbiñ kāfirlerni kesb 
ķılġan nerseleri 

14.22  (küfrleri ve günāhları) birlen dünyāda muǾāħeźe (Ǿaźāb) ķılsa idi ( ) 

14.23  kāfirlerge Ǿaźābnı aşıķdurur idi (

elbette rabbiñ ol 

) belki kāfirlerge Ǿaźāb içün vaǾde ķılınġan 

ardur yaǾnį ķıyāme

vaķt 

14.24  b t kün yā ki bedr śoġışı ( ) kāfirler allahdan başķa 
śıyınaçaķ 

14.25  ve ķutulaçaķ orun tapmaslar ( ) ve bu ķaryeler (Ǿād ve ŝemūd ve başķalarnıñ 
ķaryeleri) 
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14.26  ( ) bu ķarye ehllerini küfr sebebli žulm ķılġanları zamānda helāk itdük biz 

14.27  ( ) daħı biz bu ķarye ehllerini helāk ķıluvmız içün maǾlūm vaķt ķılduķ 

(  

14.28   ) ey muĥammed şol vaķtni isiñe tüşür ol vaķtde mūsā öziniñ ħādimi ve tābiǾį 
bolġan 

 

 

II / 15 

15.1  yigitne( yūsuf oġlı bolġan efrāǿįmniñ oġlı bolġan nūn yūşǾage ) eytdi ( ) hemįşe seyr 

15.2  ķılurmun  ( ) iki diñgizniñ cıyılġan (tutaşķan) ornına irişkenime 

15.3  ķadar ( ) yā ki köp zamānlarnı ötkergenime ķadar seyr ķılurmun bu iki diñgizden 

15.4  murād fāris birlen rūm diñgizleri yā ki nefs ĥażret-i mūsā birlen ĥażret-i ħıżır (Ǿaleyhüm’ü-

ā Ǿilm-i žāhirniñ diñgizi ĥażret-i ħıżır Ǿilm-i bāŧınnıñ diñgizi ķıbŧįler helāk bolġan 

irgeç bir vaķtde ħalķıġa ġāyet eŝerli bir ħuŧbe söyledi ħalķ bik 

lendiler aralarından baǾżısı eytdi ey mūsā sinden de Ǿālimrek bolġan ādem bar mı 

ūsā özimden Ǿālimrek bolġan ādemni bilmeym didi * şundan śoñ allahü teǾālā 
mecmuǾ el-baĥreynde minim 

m bar didi (ĥażret

 (beyđāvį n 
beyđāvį de hem 

şķa tefsįrler de meźkūr (

selām) çünki 

15.5 ĥażret-i mūs
śoñ 

15.6 ĥażret-i mūsā mıśırġa k
eŝerlendiler 

15.7  ve Ǿaceb
bilesüñ mi? diyü 

15.8  ĥażret-i m

15.9 sinden de Ǿālimrek bir bende -i ĥıżırnı ezįdūn zamānında bolġan digenler) 
ĥażret-i mūsā 

15.10   zamānına ķadar tirük bolup ķalġan ) başķa revişde hem ķıśśası beyān idilge

15.11  ba ) bes mūsā birlen yūşǾa (Ǿaleyhimü’s-selām) 
iki diñgizniñ 
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15.12  cı i zamānda (yılġan ornına irişkenler ) zenbįl (śomka) degi balıķlarunı unutdılar 

 tüşdi 
digenler 
15.13  ĥażret-i mūsā yuķlaġannıñ śoñında ķuvrulġan balıķ ĥareketlenüp diñgizge sigürüp

15.14    ( )bes balıķ öziniñ boluvnı diñgizde kire turġan yol tutdı yā ki 

15.15  śozulup kitken uzun śazaķ tutdı çünki allahü teǾālā balıķ diñgizge tüşkeç śunıñ aġuvnı 

er 15.16 toķtattı digenl ( ) bes mūsā birlen yūşǾa (Ǿaleyhimü’s-selām) mecmuǾ el- 
baĥreynden ötkenleri 

da 15.17  zamān ( ) ĥażret-i mūsā yigiti yūşaǾ Ǿaleyhi’s-selāmge eytdi aşay 
turġan ŧaǾāmımıznı 

yü ( ) taĥķįķ biz bu seferimizden yolıķduķ (15.18  kitür di ) 

.19  ĥażret-i yūşa ytti ey mūsā bileseñ mi yā ki (

meşaķķatke 

15 Ǿ e ) bol ( ) şol vaķtde biz 
śaħraġa 

15.20   kildük ( śaħra uluġ ŧaş maǾnāsında) ĥażret-i mūsā śaħrada yoķulaġan bolġan 

( ) 

15.21  bes düristlikde min balıķnı unutdum ( )  ve ol balıķnı isime tüşürüvni unutdurmadı 

(  

15.22  ( )meger şeyŧān minim iske tüşürüvimni unutdurdı 

( ) daħı 

15.23 balıķ diñgizde öziniñ boluvnı Ǿacįb tutdı ( ) ĥażret-i mūsā eytdi bu bizniñ balıķnı 

15-24  yoġatuvımız( ) bizniñ istegen nersemizdür çünki balıķnıñ yoġaluvı maŧlūbımızġa 
Ǿalāmetdür allahü 

15.25  teǾālā ĥażret-i mūsāġa minim mücmuǾ el-baĥreynde sinden de Ǿālimrek bendem bar digen 
ĥażret-i mūsā bar bı 
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15.26 min anı niçük taparmun didi allahü teǾālā  eytdi mükettel (sefer ŧaǾāmnı śalına turġan nerse 

15.27  śal balıķnı nindeyin orunda yoġatsañ ol bendem şunda bolur didi 

)ge balıķ 

( )  

5.28  bes mūsā birlen yūşaǾ iski izlerinden kiri ķaytdılar izlerine iyergenleri ĥālde (  1

15.29  ) bes ķullarmızdan bir ķulnı tapdılar ( yaǾnį ħıżır Ǿahmnı ismi (belyā) atası 

milkān(  

 

II / 16 

 

16.1   ) ol ķulımızġa ĥużūrımızdan raĥmet birdük yaǾnį vaĥy peyġamberlik birdük 

( ) 

16.2   ) daħı biz ĥużūrımızdan ol ķulımızġa Ǿilm üyretdük yaǾnį ġayb Ǿilmlerini 

bildürdük (  

16.3 ) ħıżır Ǿahmga mūsā Ǿahm eytdi ( ) iyereyim mü min siñe ( ) 
miñe 

retüviñ şar  üzerine ( ) öziñe üyretilgen nerseden (16.4   üy ŧı ) izgülikge irişüv 

16.5 iyesi bolġan Ǿilmni ( ) ĥażret-i ħıżır eytdi ( ) siniñ menim birlen 

16.6 boluvġa śabrlıķ ķıluvġa küçiñ yitmes yaǾnį minim birlen birge yürürge ŧāķat ve ķudret sinde 

birge 

bolmas ( ) 

16.7 ve niçük sin śabrlıķ ķılursañ ( ) şol nerse üzerine ( ) ol nerseni bilüv 
yüzinden 
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16.8 iħāŧa ķılmadıñ yaǾnį sin perġamber bola turup niçük śabrlıķ ķılursun eger minde žāhiri 

16.9 bāŧını siñe maǾlūm bolmaġan işler tapulsa (

ķabāĥat bolup 

) ĥażret-i mūsā eytdi 

( ) 

16.10 eger allah tilese uvçı taparsun ( mini śabrlıķ ķıl ) daħı ķoşķan işiñde günāh 
ķılmam 

16.11 si ah boy śunuvçı taparsun ( ) ħıżır Ǿahm eytdi ( ) bes eger ñe yaǾnį inşāǿall

16.12 miñe iyerseñ ( ) ol çāķ öziñe ķabāĥat körülgen hiç nerse ĥaķında minden 
śorama 

16.13 ( ) ol nerseden siñe başlaġanıma  ( ķadar ) źikrni yaǾnį ol nerseniñ 
Ǿalehsini 

içün bu işni ķıldıñ d  

ĥaż

16.14 źikr ķılġanıma ķadar minden ni iyü śoramazsun ĥażret-i mūsā ǿilm
üyrenüv niyeti ile 

16.15 kildügi içün ret-i ħıżırnıñ şarŧını ķabūl itdi ( ) bes ĥażret-i ħıżır birlen ĥażret-i 
m ā ūs

16.16 diñgiz yanına kime istep kitdiler ( ) kime nları (olturġanları) ge aŧlanġa

16.17 zamānda ( ) ħıżır Ǿahm balta birlen kimeni yırtdı  yaǾnį kimeniñ iki ŧaķtasını śavurdı 

(  

16.18 ) mūsā Ǿahm eytdi ey ħıżır ille kimeni yırttıñ mı ( ) k
tırmaķ 

içün

ime ehlini śuġa 
ba

 (16.19 ) taĥķįķ uluġ ve münker iş ni kitürdiñ ( yaǾnį uluġ işni dıñ) ķıl

16.20 ( ) ĥażret-i ħıżır mūsā Ǿahmge eytdi min eytmedim mü sine ( ) düristlikde sin 

(  

16.21 ) minim birlen birge boluvġa śabr ķıluvġa küçiñ yitmes diyü (  ) eytdi 
ĥażret-i 
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16.22 m źār ķılup (ūsā iǾti ) unutķan nersem sebebli miñe muǿāħeźe ķılma 

(  

16.23 ( ) daħı minim işimden mini meşaķķatke küçleme yaǾnį śoĥbet vaķtında minim 
f ve iñillik 

birlen muǾā

birlen Ǿav  c

16.24 mele ķıl ( ) bes kimeden çıķġannıñ śoñında ħ irlen mūsā Ǿahm yine 

kitdiler (

ıżır b

 

16.25 ) (körkem yüzli) ir balaġa yoluķġanları zamānda ( ) bes ħıżır bu balanı 
ayaġından 

16.26 tutup dįvārġa śoġup öltürdi yā ki yatķuzup boġazladı digenler ( ) mūsā 
Ǿahm 

16.27 eytdi ey ħıżır günāhdan pāk bolġan nefsni öltürdiñ mi ( ) öltürüvni mübāĥ itken 
efsni 

öltürüvinden başķa yaǾnį bu bala da öltürüvni mübāh itken ķıśāś da yoķ ĥaddeyoķ çünki bu 
bala kişi 

 

 

17.1 öltürgeni de yoķ ĥaddini mūcib itken işde ķılganı yoķ (

n

16.28 

II / 17

 

) taĥķįķ sin 
at  

17.2 iş birlen kildiñ on bişinçi cüzǿniñ tercemesi tamām boldı

ķabāĥ

 ( ) ĥażret-i 

ħıżır eytdi ey mūsā min siñe eytmedim mü (17.3 ) düristlikde sin minim 
birlen 

boluvġa śabr itüvge küçiñ yitmes diyü (17.4 birge ) mūsā Ǿahm 
eytdi 
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17.5 eger de bu merte  sinden bir n rseni śorasam (be śoravım śonıñda e ) bes mini 
öziñe yoldaş 

17.6 ķılma sin ( ) afımdan Ǿöźrge irişdiñ (taĥķįķ minim ŧar ) bes 
ħıżır birlen mūsā Ǿahm 

17.7 yine kitdiler ( ) ķaryesi ehline kilgenleri zamānda 

(

anŧākiye 

) 

17.8 anŧākiye ehlinden ŧaǾām istediler ( ) bes anŧākiye ehli ħıżır birlen mūsā 
Ǿahmnı 

17.9 żiyāfet ķıluvdan baş tartdılar ( ) bes anŧākiye şehrinde tapdılar 

( ) 

17.10 ciymirilüp tüşerge yaķınlaşķan dįvārnı ( )bes bu dįvārnı ħıżır Ǿahm turġuzdı yaǾnį 
t 

17.11 ķıldı yā ki tirekler birlen tiretdi (

Ǿimāre

) ĥażret-i mūsā eytdi ey ħıżır eger tileseñ idi 

17.12 ( ) bu cidārnı ıślāĥ ķıluvıñ üzerine ħidmet ĥaķķı alur idiñ diyü( ) eytdi 

ażret-i ħıżır ( ) bu vaķt minim aram birle ñnıñ ayruluv 17.13 ĥ n siniñ ara
vaķtidür 

17.14 ( ) ayrulışmasdan burun siñe tiz ħaber birürmün ( ) şol nerseni teǿvįl 

17.15 (

birlen 

) ol nersege śabrlıķ ķılurġa küçiñ yitmedi siniñ ( ) ammā kime 

17.16  yaǾnį kimeni yırŧuvımnıñ sebebi ( ) ol kime diñgizde kesb 

17.17 miskįnler içün boldı * baǾżılar bu āyet birlen bir az mālı bolġan ādemge de miskįn ıŧlāķ 

17.18 istidlāl ķılġanlar likin cevābda eytürge mümkin bu kime bu miskįlerniñ mülki bolmayınça 
icārege 

ķıluvçı 

ķılınuvġa 
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17.19 alınġan bolur yā ki bu kime iyeleri on ķardaş bolġanlar bişisi dāǿimį bolġ n avruv iyeleri 
bol

a
ġan 

17.20 bişisi diñgizde ħidmet itüp birgenler şunıñ içün bularġa miskįn ıŧlāķ ķılınġan yā ki pādişāh 

bolduķlarından 17.21 alġanda birmevge ķudretleri bolmay Ǿāciz miskįn ıŧlāķ ķılınġan 

( ) 

2 bes min (ħıżır) yırŧup kimeni Ǿayblavnı tiledim (17.2 ) daħı bularnıñ  allarında 
pādişāh 

i bu pādişāh ( ) bolġan digenler (17.23 bar id ) ol pādişāh her 
bir 

eni küçlep aladur idi (17.24 selāmet kim ) ammā min öltürgen ir bala yaǾnį balanı 
öltürüvimniñ 

bebi balanıñ ismi (cey17.25 se sur) digenler ( ) bu balanı ı 
müǿminler bold

ñ ata ve anas
ılar 

17.26 ( ) bes bu balanıñ ata ve anasını  örtüvinden ķorķduķ ( ) 
azġunlıķ 

17.27 ve küfrlik birlen çünki bala kāfir idi ata ve atası bu balanı bik yaraŧalar idi bes öskeç bu 

balanıñ azduruvı sebebli ata ve anasınıñ da azuvı yaķını idi ( allahü teǾālā ħıżırga munı 

 

 

lġan (

17.28 
bildürgen 

II / 18 

18.1 bo ) bes bu balanıñ ata ve anasına rableriniñ almaşduruvını 
tiledük biz 

18.2 ( ) bu baladan izgürek balanı ( ) pāklik yüzinden ( ) daħı raĥmet 
yüzinden 

.3 yaķınraķ bolġan balanı almaşduruvını tiledük (18 ) ammā min turġuzġan dįvār yaǾnį 
dįvārnı 
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18.4 turġuzuvımnıñ sebebi ( bu dįvārnı yüz arşın büyüklikde idi diyüvçi müfessirler de bar) 

(  

18.5 ) b kiye şehrindegi iki yetįm içün boldı ismleri (aśrem) hem es bu dįvār anŧa
(śarįm) 

er18.6 digenl  ( ) daħı bu dįvārnıñ astında bu iki yetįm bala içün ħazįne boldı 

18 ā.7 bu ħazįneni baǾżılar altun kümiş idi baǾżılar Ǿilm kit bları idi baǾżılar altun ŧaķŧa idi 

ŧaķŧada bu revişde yazılġan idi 18.8 ol 

(  

18.8
 

 

18.9 ) diyü tercemesi 
Ǿaceblenem min 

kişi niçük 

Ǿaceblenem min ölümge 

 köñli ķararlana
 hem muĥammed Ǿahm 

aǾnāsında (

18.10 taķdįrge įmān kitürgen ādem niçük ĥasretlene iken Ǿaceblenem min rızķġa įmān kitürgen 

18.11 meşaķķatlene  iken Ǿaceblenem min ĥesābķa įmān kitürgen kişi niçük ġafletde bola iken 

18.12 įmān kitürgen kimse niçük ölümni unutup şādlanup yürüy iken Ǿaceblenem min dünyānı 
hem dünyānıñ ehline 

18.13 eylenüvin bilgen kişiniñ niçük  iken hiç maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķ meger allahü 
teǾālā

18.14 allahnıñ resūli m ) bu iki yetįm balanıñ ataları izgü kişi boldı 
ismi 

18.15 kāşiĥ digenler ( ) bes rabbiñ bu iki yetįmniñ Ǿaķllarınıñ ve 
fikrleriniñ kemāletine 

irişüvlerini tiledi (18.16 ) daħı bu iki yetįmniñ ħazįnelerini çıġaruvnı tiledi 

18.17 ( ) rabbiñden bu iki yetįmge raĥmet yüzinden ( ) ey m n 
körgen 

ūsā si
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18.18 žāhir ķabāĥat bolġan ini de öz reyǿimden ķılmadım ( işlerniñ biris ) bu teǿvįl ( ) 
şol nerseniñ 

18.19 teǿvįli (beyānı) dür ( ) ol nerse üzerine śabr ķılurġa ķüçiñ yiter bolmadı siniñ 

ħıżır birlen ĥażret-i mūsā ķıśśasından ĥaśśalar ve fāǿideler şulardur: hiç bir kişige 
öziniñ Ǿilmine 

b itilmeske kirek yine de Ǿaķlı körkem körmegen nerseni oylamay ġına inkār ķılurġa 
ķirişmesge 

ir ĥikmet ve sır bolur siniñ Ǿaķlıñ irişmegen bolur daħı Ǿilmim 
kemāletke 

üyrenüvden toķŧamasķa kirek belki hemįşe üyrenüvge devām ķılurġa kirek 
yine Ǿilm üyrenüvçi 

lim birlen ĥüsn-i edebni riǾāye ķılurġa kirek ve sözine boy śunarġa kirek yine 
de mücrimniñ cürmine 

irek eger cürminde devām it

adan añlandı fāfehm (

18.20 ĥażret-i 

18.20 Ǿace

18.21 kirek iĥtimāl ol nersede b

18.22 irişdi diyü Ǿilm 

18.23 ādemge muǾal

18.24 tenbiye itüv hem Ǿavf itüv k se tirük ķıluv kirek bu ĥaśśa ve 
fāǿidelerniñ her birisi 

18.25 bu ķıśś ) ey muĥammed yehūdler sinden 
zü’l-ķarneyn ĥālinden 

yü  aŧalmaķında türliçe söz bar baǾżılar dünyānıñ iķi ķarnı bolġan 
maşrıķ birlen 

18.27 maġribde ŧavāf ķılduķından bu ism birlen aŧaldı digenler baǾżılar dünyāda iki ķarın 
inden baǾżılar 

 

ŧulumı olduķından baǾżılar tācında iki mügiz olduķından baǾżılar mañlayında iki mügiz 
olduķından 

 aŧaldı digenler baǾżılar zü’l-ķarneyn ism Ǿilmi digenler ekŝer müfessirler zü’l-
ķarneynni 

iskender el-rūmį digenler likin şiksiz bu söz ħaŧā-ı fāżl-ı mercānį muķaddeme-i vefiyye el-
islāfında böyle eyte 

18.26 śorarlar zü’l-ķarneyn di

yaşadüg

 

II / 19 

19.1 iki 

19.2 bu ism birlen

19.3 
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19.4 zü’l-ķarneynniñ künyesi ebū kerįb ismi şimr bin mālik ĥażret-i ebū hureyre eyte resūl allah 
eytdidi 

19.5 min bilmeym tübbeǾ peyġamber mi tügil mi hem zü’l-ķarneyn de pey amber mi tügil mi 
hem 

 ġ
ĥadler ehllerine kefāretler mi 

19.6 tügil mi diyü ĥadįŝ Ǿibāreti ķal resūl allah śalla’llah-ü teǾālā Ǿaleyh ve sellem 

“  

19.7  “ āħirce Ǿabdü’r-rezzāķ 

de bolmadı allahnıñ maĥbūb 

mā 
iskender el-rūmį 

ġan vezįri feylesof aristatalis bolġan zü’l-ķarneyn iskender el-rūmįden iki min  

i 

19.12 iskenderü’l-rūmįġa başķa diyüvçiler ezraķį süheylį ķurŧubį ibn-i keŝįr ve başķalar artuķ 

19.13 istegen ādem muķaddeme-i vefiyyetü’l-islāfke mürācaǾat itsün (

19.8 ve ibnü’l-münzir * ĥażret-i Ǿalįden zü’l-ķarneyn ĥālinden śoraduķlarında peyġamber de 
mülk 

19.9 bendesi boldı didi ĥāśıl elbette zü’l-ķarneyn allahnıñ įmān kitürgen izgü bendesi bolġan 
hem 

19.10 Ǿādil pādişāh bolġan vezįri ħıżır Ǿahm bolġan hem peyġamber diyüvçiler de bar  am

19.11 kāfir bol

19.11 yıl artuķ muķaddem bolġan bes bu ikisini bir dimekde köp ħaŧā ve ulug bozuķlıķ bar zü’l-
ķarneynn

taĥķįķni 

) 

19.14 sin zü’l-ķarneyn ĥālinden sizge ħaber oķurmız (

ey muĥammed eyt 

) allahü teǾālā 

19.15 biz zü’l-ķarneynni yirde ķararlandurduķ

eytedür düristlikde 

 ( ) daħı zü’l-ķarneynge 

19.16 maķśūdına irişdüre turġan sebeb birdük (

her nerseden 

) bes ķuyaş baŧış ŧarafına irişüvni tiledi 

19.17 ķuyaş baŧış ŧarafına irişdüre turġan sebebke iyerdi (

de 

) ķuyaş 
baŧış 
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19.18 ŧarafına irişkeni zamānda ( ) dı (ķuyaşnı baŧar tap ) ķara balçıķ iyesi 
bolġan 

ge yaǾnį közine şulay köründi (19.19 çişme ) daħı ol çişme yanında bir ķavm 
tapdı 

bu ķavmniñ üstlerinde vaĥşi ĥayvānlarnıñ tirilerinden bolġan kiyimler bolġan ŧaǾāmları da 
balıķ bolġan 

ĥāśıl bu ķavm dįn terbiyesi körmegen afriķa vaĥşileri kibi vaĥşi kāfirler bolġanlar allahü 
teǾālā 

’l-ķarneynni bu dev arasında
 

19.20 

19.21 

19.22 zü  ķavmni küfrleri içün öltürüv birlen įmānġa ün  iħtiyārlı 
ķılġan

19.23 ( ) allahü teǾālā eyte eytdük bizdi ey zü’l-ķarneyn ( ) 

u ķavmni yā Ǿaźāb ķılursun yaǾnį küfrleri içün öltürürsün (

küfrleri 
içün 

19.24 b ) yā ki 
bu ķavmde 

Ǿnį öltürmezsün belki įmānġa ündersün şerįǾat üyretürsün likin bu 
beyđāvį 

ı bu müŧālaǾada žāhirde cebr  fehmlene likin beyđāvįniñ de murādı medārıñ 
murādı kibi boluvı iĥtimāl 

Ǿvet

19.28 küfrlerinde devām itseler öltürürsün eger įmānnı ķabūl itseler şerįǾat üyretürsün (

19.25 izgülik tutarsun ya

19.26 müŧālaǾas

19.27 śāĥib medārıñ bu revişçe müŧālaǾa ķılmış yaǾnį evvel įmānġa daǾvet itersün įmānġa da  
śoñında hemįşe 

) 
neyn eytdi zü’l-ķar

 

II / 20 

 

20.1 ( ) am a ündegen mā bu ķavmden žulm ķılġanları yaǾnį įmānġ śoñında da devām 
itkenleri 
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20.2 ( ) be rmız alarnı dünyāda (s tiz Ǿaźāb ķılu ) munıñ śoñında 
rablerine 

lur alarnı (20.3 ķaytaru ) bes rableri alarnı āħiretde münkir b aźāb birlen 
Ǿaźāb 

olġan Ǿ

20.4 ķılur ( ) daħı ol ķavmden daǾvet śoñında įmān kitürgenleri ( ) daħı izgü 
Ǿamel 

20.5 ķılġanları ( ) bes įm
gü 

20.6 cezāǿ bolur (

ān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġanlarına dünyā ve 
āħiretde iz

) daħı ol įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġanlarına 
yurġan bu

20.7 nerselerimizden ciñillik iyesi bolġan işni eytürmiz yaǾnį ciñil iş birlen buyururmız 

( ) 

20.8 munıñ śoñında zü  ŧarafına irişüvni ķ śd ķıldı da  ķuyaş çıġış ŧarafına 
ir n 

’l-ķarneyn ķuyaş çıġış a
işdüre turġa

sebebke20.9  iyerdi ( ) ķuyaş çıġış rafına iri eni zamānında ŧa şk

(  

20.10 ) zü’l-ķarneyn ķuyaşnı  çıġar tapdı şundayın ķavm üzerine 

( ) ol 

20.11 ķavm içün ķuyaşdan başķa perde ķılmaduķ yaǾnį kiyimleri ve bināǿları yoķ idi hem yirleri 

.12 içün yaraķlı tü ıķġan vaķtda yir astlarına kirüp turalar idi ķuyaş köterilgeç 

bināǿ ķılur 

20 gil idi ķuyaş ç

20.13 kesblerine çıġalar idi ( ) zü’l-ķarneynniñ emri biz tavśįf ķılġançadur 

( ) ve taĥķįķ  

arne
ķ 

20.14 biz zü’l-ķ yn ĥużūrında bolġan nerseni Ǿaskerlerni ve ķurallarnı hem sebeblerni bilüv 
yüzinden iĥāŧa ķıldu



 1251

20.15 ( ) munıñ śoñında yine maķśūdına irişdüre turġan sebeblerge iyerdi yaǾnį 
cenūb ŧarafından 

20.16 şimāl ŧarafına kirişken ĥalde maşruķ birlen maġrib arasında bolġan üçünçi yolġa iyerdi 

(  

20.17 ) iki sedd (ŧaġ) arasına irişken zamānda * beyđāvį śāĥibi eyte iki sedden 
erminiya birlen 

20.18 aźerbeycān ŧaġları yā ki arż ti sında bolġan iki büyük ŧaġ murāddur zü’l-
ķarney

rükniñ müntehā
nniñ seddi 

ŧaġ arasında 20.19 şol iki vāķıǾadı ( ) zü’l-ķarneyn ından bir ķavm 
tapdı 

 iki ŧaġnıñ ald

20.20 ( ) sözni añlarġa yaķında bolmaslar ( ) bu ķavmniñ 
mütercimleri eytdiler 

20.21 ey zü’l-ķarneyn ( ) düristlikde yeǿcūc ve meǿcūc bularnı nūĥ Ǿahmnıñ yāfes 
ismli 

20.22 balalarından iki ķabįle digenler baǾżılar yeǾcūc tirikden meǾcūc cil ķabįlesinden digenler 

(  

20.23 ) bular yirde bozuķlıķ ķılurlar ( ) bes si c 
ķılurmız mı 

niñ içün ħarā

20.24 yaǾnį māllarımızdan ecr birürmiz mi ( ) siniñ  ķıluvıñ  üzerine ( ) 
bizniñ birlen 

20.25 yeǿcūc ve meǿcūc  arasında perdeni ( ) zü’l-ķarneyn eytdi ( ) şol nerse ( ) 
rabbim mini 

20.26 ol nersege ķudretli ve ķuvvetli ķıldı ( ) minim içün sizniñ māluñızdan izgüdür 

( ) 
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20.27 bes miñe s vvetiñiz birlen yardem biriñiz (iz ķu ) sizniñ birlen yeǿcūc ve 
meǿcūc arasında 

20.28 ķılurmız ( ) sizni śaķlay turġan perdeni ( ) miñe timir kiseklerini 
z kitüriñi

 

II / 21 

 

21.1 ( ) ŧaġnıñ iki cānibiniñ arası tiygüz bolġ da yaǾnį zü’l-
ķarneyn timir 

an zamān

p bitürgeni za21.2 kisekleri tutrup iki ŧaġ arasını tiygüzle mānda ( ) zü’l-ķarneyn 
Ǿahmge eytdi 

21.3 timir erite turġan oçaķlarġa eriñiz diyü  ( ) erilmi

r tamām oŧ 

ş timirni oŧ kibi ķılġan 
zamānda 

21.4 yaǾnį timirle kibi ķızdurulġan zamānda ( ) zü’l-ķarneyn eytdi miñe 
erigen ķurġaşın (bakır demek) 

kitüriñiz ( ) ol oŧ kibi ķızdurulġan timir üzerine erigen ķurġaşınnı ķuyarmız 21.5 

21.6 ( ) bes bü iñ nārge 
küçleri 

yükligi içün ol nerse (perde)ge yeǿcūc ve meǿcūcn me

21.7 yitmedi ( ) daħı ķaŧılıġı içün ol sedni tişerge küçleri yitmedi ( ) 

rneyn sedd ta21.8 eytdi zü’l-ķa mām bolġandan śoñ ( ) bu sedni ya ç 
yitüv minim

śarġa kü
 rabbimden 

21.9 raĥmetdür ( ) bes her ķayçan rabbimniñ vaǾdesi ķıyāmet ķilse ( ) 
bbim ol ra
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21.10 sedni kisek kisek itüp yir birlen tiygüz ķılur yeǿcūc meǿcūc hem çıġarlar 

( ) 

21.11 daħı rabbimniñ vaǾdesi ĥaķķ boldı bu āyet yeǾcūc meǾcūc çıġuvnıñ işrāŧ sāǾatden boluvına 
delālet 

21.12 ķıla ( ) ķoyduķ yaǾnį ķılduķ ( ) yeǾcūc ve meǿcūcniñ baǾżısını ( ) oşbu 
sedden 

ķġanları kün21.13 çı de ( ) baǾżısına ķaŧnaşur ķılduķ yaǾnį köplikleri içün ġāyet 

21.14 ŧıġuzlıķdan baǾżısı baǾżısına aralaşur ( ) ķabrlerinden ķobarıluv içün śūrġa 

21.15 (

urıldı 

) bes bu kün ħalķnı kāmil cıyuv birlen bir orunġa cıyduķ ( ) daħı 
cehennemni žāhir 

21.16 ķılduķ ( ) oşbu ķıyāmet küninde ( ) kāfirlerge ( ) žāhir ķılmaķ birlen 

( ) 

ar 21.17 şundayın kāfirlerdür al ( ) ol kāfirlerniñ közleri perdede boldı (  

21.18 ( ) menim yetlerimni źikrden (ā ) daħı ol kāfirler āyetlerimni işitüvge 

boldılar (

ķādir 

21.19 bolmas ) kāfir bolġan ādemler žann ķıldı mu 

( ) 

21.20 minden başķa ķullarumnı (Ǿįsānı hem feriştelerni) tutuvlarunı ( ) maǾbūdler tutuvlarunı 

21.21 diyü žann ķıldı mu elbette bulay žann ķılmasunlar (

yardemçiler 

) düristlikde 
rge 

21.22 cehennemni ĥāżirledük (

biz kāfirle

) ķonaķġa ĥāźirlengen ŧaǾām kibi itüp ( ) eyt sin ey 
muĥammed Ǿahm kāfirlerge 
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21.23 ( )  ħaber bireyim mü sizge ( ) Ǿameller yüzinden żarar  itüvçiler birlen 

( ) 

21.24 şundayın ādemlerdür Ǿamelde żarar itüvçiler ( ) küfrleri içün al ñ arnı
dünyā 

21.25 tirükliginde turuşuvları żāǿiǾ ve bāŧıl boldı ( ) ĥalbūkim alar ĥesāb ķılurlar (  

21.26 ) düristlikde alar işni körkem ķılurlar yaǾnį körkem iş ķılamız diyü ĥesāb 

21.27 ķılurlar ( ) bu ķıyam an et śıfatdaġı yaǾnį´Ǿamelleri bāŧıl bolġ ādemler ( ) 
şundayın 

21.28 ādemlerdür ( ) rableriniñ āyetlerini inkār itdiler ( ) daħı rablerine 
yoluķuvnı 

 / 22 

inkār itdiler (

 

II

) bes  bu ādemlerniñ küfrleri sebebli Ǿamelleri bāŧıl boldı 22.1 

(  

22.2 ) bes ol kāfirler içün ķıyāmet künine ķadar  iķāmet ķılmamız yaǾnį alarġa 
iǾtibār 

bolmas yā kį Ǿamellerini ölçey turġan mįzān turġuzmamız maǾnāsında (22.3 ve ķader ) 
emr şol yaǾnį 

amelleriniñ cuyuluvı ( ) bu  kāfirlerniñ cezāǿsı cehennemdür (22.4 Ǿ ) kāfir 
boluvları sebebli 

22.5 ( ) daħı menim āyetlerimni h ni ħorlap tutuver resūllerim ları 

sebebli (  

22.6 ) düristlikde şundayın ādemler įmān kitürdiler ( ) daħı izgü işler 
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22.7 ķıldılar ( ) ol kişiler içün bolur ( ) firdevs ucmaħları ( ) ķonaķ 

22.8 ŧaǾāmı kibi ĥāżirlengen ĥalde ( ) ol ucmaħlarda mengü ķalġanları ĥalde 

(  

22.9 ) ol ucmaħlardan başķaġa eylenüvni istemesler çünki mundan başķa munıñ kibi 
ķd

22.10 (

cennet yo ur 

) eyt sin ey muĥammed ( ) eger diñgiz śuvı bolsa ( ) 

n ķara bolsa (

rabbimniñ sözlerini 

) elbette dünyāda dingiz cinsi biter (22.11 yazar içü ) 

22.12 rabbimniñ sözi yitmesden burun çünki rabbimniñ sözi de Ǿilmi kibi ġayr-i mütenāhįdür aślā 
gildür biteçek tü

22.13 ( ) ve eger bu bar bolġan diñgiz kibi diñgizni artdurup kitürsek de 
yehūdler 

22.14 müselmānlarġa eytdiler siz eytesiz ĥikmet birilgen kişi köp izgülik birildi diyü ĥalbūkim 
öziñiz ĥikmetni 

22.15 (ķurānnı) oķuysız öziñizge birilgen Ǿilm az diyü şol sözge cevāb bolup źikr ķılınġan ve źikr 
a

22.16 āyet indi (

ķılınaç ķ 

) eyt sin ey muĥammed yehūdlerge ançaķ min sizniñ kibi 

7 rabbimniñ b  bilüp bitürüv iĥtimālim yoķ (

ādemmün 

22.1 ütün sözini ) miñe vaĥy ķılınur 

( ) ançaķ 

22.18 sizniñ maǾbūdıñız bir gine maǾbūddur ( ) bes kimdür rabbisine yoluķuvnı 

er ümįd it (  

22.19 ) bes ol kişi izgü Ǿamel ķılsun ( ) daħı rabbisiniñ Ǿibādetine 

22.20 hiç kimni orŧaķ ķılmasun kehf sūresiniñ tercemesi bitdi 
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22.21 * on toķızınçı sūre – meryem sūresi mekkede ingen toķsan sikiz āyet * 

22.22 bismiǾl-lahiǾr-raĥmaniǾr-raĥįm 

22.23 ( ) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi gine bilür ( )bu oķulġan 
nerse 

22.24 rabbiñniñ raĥmetin źikrdür ( ) ķulı zekeriyā (Ǿahm) ġa bolġan raĥmetni ( ) 
şol vaķtdaġı 

22.25 raĥmetni źikrdür ( ) zekeriyā Ǿahm rabbisine yaşrin nidā ķıluv birlen nidā 
ķıldı 

22.26 ( ) zekeriyā Ǿahm eytdi ey rabbim diyü ( ) düristlikde min minim 
süyeklerim 

22.27 żaǾįflendi ( ) daħı ķarŧlıķ yüzinden başım yaltıradı yaǾnį saçlarım 
aġardı 

22.28 ( ) daħı miñ ey rabbim siñe duǾā ķıluvım sebebli ümįdsiz ve 
maĥrūm bolmadım belki 

 

II / 23 

 

23.1 her duǾāǿ ķılduķımda ķabūl ķıldıñ ( ) daħı min benū isrāǿįlden özime 
nesebde yaķın bolġan  

23.2 ādemlerden ķorķdım yaǾnį atam birlen bir toġma ķardaşımnıñ balalarından çünki yavız 

bolġanlar ( ) 

23.3 minim ölgenim śonıñdan yaǾnį min ölgeç ümmetim içinde yaħşı ħalįfe bola almaslar 
ümmetimniñ dįnlerini 

23.4 bozarlar ( ) daħı minim ħatunım bala toġdurmas boldı 

( ) 

23.5 bes miñe öz ĥużūrıñdan velį Ǿahd bolġān oġul hibe ķılġay idiñ ( ) 

23.6 şerǾ birlen Ǿilmni minden hem yaǾķūbnıñ balalarından alur yā ki Ǿilmni minden 
pādişāhlıķnı yaǾķūb 
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23.7 balalarından alur ( ) ey rabbim daħı ol balanı öz ĥużūrıñda rāżı bolmış 
ķılġay idiñ 

23.8 ( ) duǾāǿsını ķabūl itüp allahü teǾālā ŧarafından nidāǿ ķılındı ey zekeriyā 

( ) 

23.9 biz siñe yuĥį isimli ir bala birlen süyünç biremiz diyü ( ) mundan 
ilk bu bala içün 

23.10 hiç ismdeş kılmaduķ yaǾnį anıñ ismi birlen buñar ķadar hiç kim tesmiye idilmedi 

( ) ĥażret-i 

23.11 zekeriyā eytdi ( ) niçük minim içün ir bala bolsun ( ) 
ĥālbūkim 

23.12 minim ħatunım bala toġdurmay turġan boldı ( ) daħı min ķartlıķdan 
yaşnıñ 

23.13 nihāyesine irişdim bu vaķtde ĥażret-i zekeriyā yüz yigirmi yaşında ħatunı toķsan sigiz 
yaşında bolġan digenler 

23.14 ( ) allahü teǾālā eytdi iş şulay diyü ( ) rabbiñ eytdi ( ) ol iş minim 
üzerime 

23.15 ciñildür yaǾnį ķart birlen ķarçıķdan bala toġduruv ciñildür ( ) ey zekeriyā 
taĥķįķ min 

23.16 sini mundan ilk yaratdım ( ) ĥālbūkim sin hiç şey bolmadıñ belki śırf yoķ 
nerse idiñ 

23.17 ( ) ĥażret-i zekeriyā eytdi ( ) ey rabbim süyünç birilgen balanıñ boluvına 
minim içün 

23.18 Ǿalāmet ķıl ( ) allahü teǾālā eytdi ( ) siniñ Ǿalāmetniñ ( ) ādemler 
birlen söyleşmeviñdür 

23.19 ( ) üç kiçe yaǾnį üç tevlik ( ) aǾżālarıñ ve tiliñ selāmet bolġanı ĥālde 

(  

23.20 ) bes ĥażret-i zekeriyā namāz oķuy turġan ornı bolġan miĥrābdan 
ķavmi üzerine 

23.21 çıķdı ( ) bes ķavmi üzerine işāret ķıldı ( ) namāz oķuvıñız yā ki 
rabbiñizni 
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23.22 pāklañız diyü ( ) irtede daħı kiçde ( ) allahü teǾālā eyte eytdük 
bizdi 

23.23 ey yaĥį (Ǿahm) tevrāt kitabını tirüşüv birlen tut  diyü ( ) daħı biz yaĥįġa 
śabį 

23.24 vaķtinde ĥikmetni hem tevrātnı añlav ķuvvesini birdük( ) daħı öz 
ĥużurımızdan raĥmet birdük 

23.25 ( ) daħı günāhlardan pāklikni birdük ( ) daħı yaĥya (Ǿahm) günāhlardan 
śaķlanuvçı boldı 

23.25 ( ) daħı ata ve anasına izgülik ķıluvçı boldı ( ) daħı ata ve 
anasına 

23.26 rencitüvçi allahġa günāh ķıluvçı bolmadı ( ) yaĥya üzerine mekrūh 
irişüvden toġdurulġan 

23.27 küninde allahdan selāmet ķıluvdur ( ) daħı ölgen küninde ķabr Ǿaźābındın 
selāmet ķıluvdur 

 

II / 24 

 

24.1 ( ) daħı ķabrlerinden tirük bolġan ĥālde ķobarılġan künde oŧ Ǿaźābından ve 
ķıyāmet ķorķularından 

24.2 selāmet ķıluvdur ( ) ey muĥammed ķurānda meryem ķıśśasını źikr ķıl 

( )  

24.3 şol vaķtde ol meryem ehlinden ayruldı ( ) beytü’l-muķaddesden şarķ 
ŧarafında bolġan orunġa 

24.4 şunıñ içün de naśārā şarķ ŧarafını ķıble itkenler ( ) bes ehliniñ 

24.5 artından perde urdı yaǾnį özi birlen ehli arasında perde tüşürdi ĥayżdan pāklanġaç ġusl 

24.6 ķıluv içün ( ) bes ol ĥażret-i meryemge rūĥımız ( cebrāǿįl Ǿahm)nı 
yiberdük 
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24.7  ( ) bes cebrāǿįl Ǿahm ĥażret-i meryemge ażası tiygüz ve selįm bolġan 
yaş saķalsız 

24.8 mıyıķsız cigit bolup śūretlengen ĥālde kildi ( ) ĥażret-i meryem eytdi (  

24.9 ) düristlikde sinden allahġa śıyınamun ( ) egerçe sin allahdan 
ķorķuvçı 

24.10 bolsañ da allahdan ķorķuvçı bolmasañ bigrek śıyınamun maǾnāsında ( ) ĥażret-i 
cebrāǿįl eytdi 

24.11 ( ) ançaķ min rabbiñniñ yibergen ilçisimün ( ) siñe hibe 
ķıluvım içün yaǾnį 

24.12 allahnıñ hibe ķıluvına sebeb boluvım içün ( ) günāhlardan pāk bolġan ir balanı 
ĥażret-i 

24.13 cebrāǾįl ĥażret-i meryemniñ kölmek ciñinden urdı da şundan leźźet ĥāśıl bolup ĥażret-i 
meryem ĥażret-i 

24.14 Ǿįsāġa ĥāmile boldı digenler ( ) ĥażret-i meryem eytdi ( ) minim 
içün niçük 

24.15 bala bolsun ( ) ĥālbūkim mini hiç ādem ĥelāl ŧarįķ birlen de tutmadı 
(mübāşere ķılmadı) 

24.16 ( ) daħı min zinā ķıluvçı da bolmadım ( ) ĥażret-i cebrāǿįl eytdi 
emr oşandaķ 

24.17 yaǾnį sinden atasız bala ħalķ itüv emri ( ) rabbi eytdi ( ) atasız bala 
ħalķ 

24.18 itüv miñe ciñildür ( ) daħı biz bu işni ķılurmız ol işni (balanı) 
ādemlerge Ǿalāmet 

24.19 ķıluvımız içün hem kemāl ķudretimizge delįl ķıluvımız içün ( ) daħı 
bendelerge özimizden raĥmet 

24.20 içün ( ) daħı bu iş ezelde  ĥükm ķılınmış hem levĥ‘ü-l maĥfūžda taķdįr 
ķılınmış iş boldı 

24.21 ( ) bes ĥażret-i meryem ĥażret-i Ǿįsāġa yükli boldı hem ĥażret-i Ǿįsā 
ķursaġında 
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24.22 ĥālinde ķavminden ayrıldı ĥaml müddeti sigiz ay boldı ĥażret-i Ǿįsāden başķa sigiz aylıķ 
bala dünyāda 

24.23 tirüklik itmedi digenler (allah aǾlm) ( ) ķavminden yıraķ bolġan orunġa 

( ) 

24.24 ŧolġaķ avruvı ĥażret meryemni śıyındurdı ( ) ħurma aġaçınıñ tibine ol aġaç 
birlen 

24.25 artıluv içün hem bala tapķanda ol aġaçķa tayanuv içün bu vaķt ķış vaķti bolġan aġaçnıñ 
aślā 

24.26 yafraķları hem töbesi bolmaġan şol aġaç tibinde ĥażret-imeryem balasını tapdı bażılar 
ĥaml hem 

24.27 velādet bir sāǾatde boldı digenler ( ) ĥażret-i meryem eytdi 
ādemlerden 

24.28 oyaluvından ve ķorķuvından kāşki bu işden ilk ölgen bolsamçı ( ) źikri 
unutulup 

24.29 istelmiş bolmaġan nerse bolsamçı diyü ( ) bes ĥażret-i meryemniñ 
astından yā ki töben 

 

II / 25 

 

25.1 orundan ĥażret-i meryemge Ǿįsā yā ki cebrāǿįl nidāǿ ķıldı ( ) ĥasretlenme sin 

(  

25.2 ) taĥķįķ rabbiñ astıñda aġa turġan yılġa ķıldı ( ) ħurma 
aġaçınıñ 

25.3 tibini öziñe avışdurup silkit ( ) siniñ üzeriñe kāmil pişip yitkençi 

25.4 ħurma ķıyılur diyü şundan śoñ ĥażret-i meryem başsız ve yimişsiz bolġan ħurma aġaçını 
silkdi aġaç 

25.5 şol ĥālde yaşlı boldı yafraķlanup yimişlendi vaķti ķış vaķti idi ( ) bes 

25.6 ey meryem bu aġaçnıñ yimişinden aşa hem astıñdan çıķġan yılġanıñ śuvından iç 

( ) hem 
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25.7 nefs yüzünden ħoş bolur yaǾnį köñliñni ħoşlandur nefsiñden ķayġuñnı yiber 

(  

25.8 ) bes eger ey meryem ādemlerden bir ādemni ķörseñ ( ) bes eyt sin 

(  

25.9 ) düristlikde allah rıżālıġı içün rūze tutuvnı neźr itdim çünki alar rūze vaķtde 
söyleşmegenler 

25.10 yā ki tiktürüvni söyleşmevni neźr itdim maǾnāsında ( ) bes bu 
künde  (yaǾnį neźrimden 

25.11 ħaber birgenden śoñ) hiç ādem birlen söyleşmem ( ) bes ĥażret-i 
meryem ķavmine balası birlen 

25.12 balasını kötergeni ĥālde kildi ( ) ķavmi eytdiler ( ) ey meryem 
Ǿaceb 

25.13 ķabāĥat iş kitürdiñ ( ) ey hārūn Ǿahmnıñ ķız ķardeşi ĥażret-i meryem 
ķardeşlik ŧıķasında 

25.14 hārūn birlen birge bolġan ādemniñ iǾķābından boldı digenler yā ki hārūn Ǿahmnıñ 
neslinden boldı 

25.15 gerçi aralarında miñ yıl ķadar bolsa da yā ki hārūn  ismli bir recl-i śāliĥġa Ǿiffetde teşbįh 
ķılup eytkenler 

25.16 ( ) siniñ atañ da irniñ yavızı bolmadı ( ) daħı sinįñ 

25.17 anañ da zināçı bolmadı ( ) bes ĥażret-i meryem cevāb birüv içün ĥażret-i 
Ǿįsāge işāre 

25.18 ķıldı ( ) ĥażret-i meryemniñ ķavmi eytdiler ( ) biz niçük söyleşeyik 

( ) 

25.19 bişikde śabį bolġan bala birlen bişikdegi śabįniñ söyleşüvi maǾhūdaş tügil didiler 

( ) 

25.20 ĥażret-i Ǿįsā eytdi düristlikde min allahnıñ ķulımun ( ) allah miñe kitāb 
(incįl) birdi 
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25.21 ( ) daħı allah mini peyġamber ķıldı ( ) daħı allah mini mübārek 
(ħalķġa fāǿide 

25.22 birüvçi hem izgülik irişüvçi) ķıldı ( ) ķayu ġına orunda bolsam da (  

25.23 ) daħı  allah miñe namāz hem zekevet birlen buyurdı eger mālnı mālik bolsam 
yā ki nefsimni işki 

25.24 śıfatlardan pāklav birlen buyurdı ( ) tirük bolġanım ĥālde ( ) 
daħı anama izgülik 

25.25 ķıluvçı ķıldı ( ) daħı mini mütekebbir hem Ǿāśį ķılmadı yaǾnį 
tekebbürlenüvçi 

25.26 hem rabbisine boy śunmavçı ķılmadı ( ) allahdan miñe selāmdur 
tuvġan künimde 

25.27 ( ) daħı ölgen künimde ( ) daħı tirük bolup ķabrden ķobarılġan 
künimde 

25.28 ( ) śıfatı źikr ķılınġan źāt meryem oġlı Ǿįsādur ( ) 
ol Ǿįsā 

25.29 allahnıñ şundayın sözidür ( ) ol sözde (Ǿįsā da) şik ķılurlar ĥālbūkim ol 
sözde 

 

II / 26 

 

26.1 aślā şik yoķ ĥażret-i Ǿįsā ata vāsıtasından başķa allahnıñ ( ) digen sözi birlen 
vucūdke 

26.2 kilgenge köre (kelimetu’l-lah) diyü aŧaldı ĥaźret-i Ǿįsānıñ kelimetu’l-lah boluvında şik 
yoķ ammā  naśārālar 

26.3 yehūdler bu sözde nizāǾleşeler naśārālar bolsa allahnıñ oġlı diyler yehūdler sāĥir 

digenler ( ) 

26.4 allah içün lāǿiķ śıfat bolmadı ( ) baladan tutuv yaǾnį bala tutuv 

( ) allah 
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26.5 bala tutuvdan yıraķ boldı ( ) allah bir işni bar ķıluvnı ĥükm ķılsa 

( ) 

26.6 ançaķ allah ol nersege bar bol sin diyü eytür ( ) bes bar bolur ol nerse 

(  

26.7 ) daħı düristlikde allah minim hem sizniñ rabbiñizdür ( ) bes allahġa 
Ǿibādet ķıluvıñız yaǾnį 

26.8 birleviñiz ( ) bu min źikr ķılġan nerse (tevĥįd yolı) toġrı yoldur bu söz 
ĥaźret-i 

26.9 Ǿįsā sözi ( ) yehūdler naśārālar cemāǾati aralarında Ǿįsā ĥaķında 
iħtilāf 

26.10 ķıldılar yehūdler sāhir naśārālar ibnu’l-lah didiler yā ki naśārālar öz aralarında türli ĥizb 
(fırķa) 

26.11 bolup iħtilāf ķıldılar çünki naśārādan nasŧūriye ĥizbi Ǿįsā ibnu’l-lah didiler yaǾķūbiye 
ĥizbi nefsu’l- 

26.12 lah yirge tüşüp dįn üyretdi de śoñra kökke aşdı didiler melākātına ĥizbi Ǿįsā allahnıñ 
ķulı hem 

26.13 peyġamberi didiler ( ) bes ni ökinçdür kāfir bolġan ādemlerge 

( ) 

26.14 uluġ künniñ ĥużūrından yaǾnį ķıyāmet küniniñ ķorķularınıñ ĥużūrından 

( ) kāfirlerniñ 

26.15 işitüvi ve körüvi ( ) şol künde ( ) kilürler bizge yaǾnį kāfirlerniñ dünyāda 
vaķt śoķır 

26.16 ve çoķrak bolup ķıyāmet kün körüvleri ve işitüvleri teǾcib ķılmaġa lāyıķdur 

( ) 

26.17 likin ķıyāmet küninde žālimler ( ) žāhir bolġan azġunlıķdadur 

( ) ey 
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26.18 muĥammed Ǿahm kāfirlerni ĥasret yaǾnį ķıyāmet küninden ķorkut ( ) şol 
vaķtde kāfirlerge ĥasret 

26.19 bolur eş otalmış bolur yaǾnį kāfirlerge Ǿaźab birlen ĥükm ķılınur ( ) 
ĥālbūkim ol 

26.20 kāfirler  dünyāda Ǿaźābda ġafletdedür ( ) ol kāfirler Ǿaźābġa įmān 

kitürmesler (  

26.21 ) düristlikde biz yirni alurmız ( ) daħı yir üzerinde bolġan cān 
iyelerini 

26.22 alurmız ( ) daħı bizge ķaytarılmış bolur her bir ādem 

( ) 

26.23 ey muĥammed ķurānda ibrāhimni źikr ķıl ( ) düristlikde ol ibrāhįm rastlıķġa 
yabışuvçı boldı 

26.24 ( ) perġamber boldı ( ) şol vaķtde ibrāhįm eytdi ( ) öziniñ atasına ( ) 

26.25 ey atam ( ) ni içün Ǿibādet ķılasun ( ) işitmey turġan hem körmey 
turġan 

26.26 nersege ( ) daħı öziñden hiç nerseni yibermey turġan nersege yaǾnį 
ĥāliñni bilmey 

26.27 turġan źikriñni işitmey turġan yalbaruvıñnı körmey turġan hem fāǿide ķıla almay ve 
żararnı yibere almay 

26.28 turġan nersege ni içün Ǿibādet ķılasun ( ) ey atam ( ) düristlikde min (  

26.29 ) taĥķįķ Ǿilmden kildi miñe ( ) siñe kilmegen nerse yaǾnį sin bilmegen 
nerseni 

 

II / 27 

 

27.1 min bildim ( ) bes miñe iyer ( ) sini toġrı yolġa ködürürmün yaǾnį 
siñe 
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27.2 toġrı yolġa köndüre turġan sebeblerni körsetürmün ( ) ey atam 
şeyŧānġa Ǿibādet 

27.3 ķılma ( ) düristlikde şeyŧān ( ) allahġa günāh ķıluvçı ve boy 
śunmavçı 

27.4 boldı bes  Ǿaśįġa Ǿibādet ķıluvçı da Ǿāśį bola ( ) ey atam düristlikde min 

27.5 ķorķamun ( ) sini allahdan bolġan Ǿaźābnıñ tutuvından 

(  

27.6 ) bes eger allahdan Ǿaźāb tutsa laǾnetde şeyŧānġa yaķın bolursun 

(  

27.7 ) atası āzir eytdi ey ibrāhįm sin minim maǾbūdlarımdan (śanemlerden) yüz 
döndüresün mi 

27.8 ( ) eger maǾbūdlarım ĥaķında işki sözleriñden ŧıymasañ sini sögüv ve 
ħorlav birlen 

27.9 tilim birlen aŧarmun yā ki ölgeniñe ķadar ŧaş birlen aŧarmun ( ) bes śaķlan 
sin 

27.10 minden hem uzun zamān mini ķoy yā ki minim yanımdan kitüp tur ( ) 
ibrāhįm Ǿahm eytdi 

27.11 ey atam siniñ üzeriñe selāmetlik bolsun ( ) siniñ içün rabbimden 
yarlıķamaķ 

27.12 istermün yaǾnį įmān kitürüvge ve tevbe ķıluvġa allahnıñ tevfįķ birüvni śorarmun ( ) 
düristlikde 

27.13 rabbim ( ) miñe bik izgülik ve şefķat ķıluvçı boldı ( ) 

27.14 ve min sizden hem sizniñ allahdan başķa Ǿibādet ķılġan nerseleriñizden ayrulurmun 

( ) daħı 

27.15 yalġız rabbime Ǿibādet ķılurmun ( ) bolmassızlıġımnı ümįd itermün 

( ) rabbime 
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27.16 Ǿibādet ķıluvım sebebli ( ) yavız ve ümįdsiz niteki siz śanemlerge Ǿibādet ķıluvıñız 
sebebli yavız ve ümįdsiz 

27.17 boldıñız ( ) bes ibrāhįm atasından hem ķavminden ayrulġan zamānda 

( ) 

27.18 daħı atasınıñ hem ķavminiñ allahġa başķa Ǿibādet ķılġan nerselerinden (śanemlerinden) 
ayrulġan zamānda 

27.19 yaǾnį şāmġa hicret ķılġanı zamānda ( ) ibrāhįmge isĥāķnı hem 
yaǾķūbnı hibe 

27.20 ķılduķ ibrāhįm Ǿahm şāmġa barurġa çıķġaç evvel harrānga kildi anda ĥażret-i sāreni 
ciftlendi 

27.21 andan isĥāķ Ǿahm dünyāġa kildi isĥāķ Ǿahm śalbından yaǾķūb Ǿahmġa kildi digenler 

(  

27.22 ) daħı isĥāķ birlen yaǾķūbdan her birisini peyġamber ķılduķ yā ki her üçevini 
peyġamber ķılduķ 

27.24 ( ) daħı bu üçisine raĥmetimizden yaǾnį peyġamberlik, māllar ve 
balalar hibe ķılduķ 

27.23 ( ) daħı bu üçisi içün körkem ŝenānı her dinde büyük ķılduķ bu 
üçisi 

27.24 birlen her dįn ehli iftiħār iter hem bularġa körkem ŝenā eytürler ( ) 
ey muĥammed 

27.25 ķurānda mūsānı beyān ķıl ( ) düristlikde ol mūsā Ǿibādetinde şirkden ve 
riyāǿdan śāf ķılınmış 

27.26 boldı yaǾnį Ǿibādetni maĥżallah içün gine ķıldı ( ) daħı ħalķġa dįn üyretür 
içün allahü teǾālā 

27.27 ŧarafından yiberilmiş ilçi hem peyġamber boldı ( ) daħı biz 
mūsāġa ŧūr ŧaġınıñ 
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27.28 oñ yaġından nidāǿ ķılduķ ( ) daħı biz münācāt ķılġan ĥālde mūsānı özimizge 
yaķın 

 

II / 28 

 

28.1 ķılduķ yaǾnį sözimizni işitdürüv birlen şerāfetledük ( ) 
daħı mūsāġa 

28.2 raĥmetimizden ķardeşi hārūnnı peyġamber bolġanı ĥālde hibe ķılduķ 

( ) ve ey 

28.3 muĥammed ķurānda ismāǾįl ( Ǿahm)nı źikr ķıl ( ) düristlikde 
ismāǾįl (Ǿahm) rast 

28.4 vaǾdeli boldı niteki atasınıñ boġazlavına śabr ķıluv birlen va Ǿde ķıldı hem vaǾdesine 
vefā ķıldı 

28.5 ( ) daħı ismāǾįl (Ǿahm) allahü teǾālānıñ ħalķġa dįn üyretür içün yibergen 
ilçisi hem 

28.6 peyġamber boldı * beyđāvį iyesi “bu āyet resūlniñ śāĥib şerįǾat boluvı lāzım tügil 
ikenlikke 

28.7 delālet ķıla çünki ibrāhįm Ǿahmnıñ balaları ibrāhįm Ǿahm dįninde şerįǾatinde boldılardı 

( ) 

28.8 daħı ismāǾįl (Ǿahm) ehline buyurur boldı ( ) namāz hem zekevet birlen 

(  

28.9 ) daħı ismāǾįl rabbisi ĥużūrında sözleri ve işleri toġrı bolduķından rāżı bolınmış 
boldı 

28.10 ( ) daħı ey muĥammed ķurānda idrįs (Ǿahm)nı źikr ķıl ismi 
aħnūħ idrįs 

28.11 diyü aŧaluvı köp ders itüvi içün hem allahü teǾālā idrįs Ǿahmge on śaĥįfe indürgen ķalem 
ile 
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28.12 evvel yazu yazġan hem ĥesāb ve nücūm Ǿilmine evvel ķaraġan idrįs Ǿahm  digenler 

( ) düristlikde 

28.13 idrįs (Ǿahm) rastlıķġa lāzım boluvçı hem peyġamber boldı ( ) daħı biz 
idrįsni 

28.14 bülend orunġa (peyġamberlik şerāfetine hem allah ħużūrında ķurbet şerāfetine) 
köterdük baǾżılar ucmaħķa baǾżılar 

28.15 altunçı baǾżılar dörtinçi ķat köke köterildi digenler ( ) bu źikr ķılınġan 
peyġamberler 

28.16 ( ) şundayın ādemlerdür ( ) allahü teǾālā alarġa enǾām ķıldı yaǾnį 
dünyāvį ve uħrevį 

28.17 niǾmetler birlen enǾām ķıldı ( ) ādem Ǿahm balalarından 
bolġan peyġamberlerden bolġuçı 

28.18 ol allahü teǾālā enǾām ķılġan ādemler ( ) daħı nūĥ birlen birge kime 
yüklegen ādemlerniñ 

28.19 balalarından bolġuçı çünki ibrāhįm Ǿahm nūĥ oġlı sāmnıñ neslinden ammā idrįs Ǿahm 
mundan müsteŝnā 

28.20 ( ) daħı ibrāhįmniñ balalarından bolġuçı ismāǾįl hem isĥāķ hem yaǾķūb 
(Ǿahm) kibi 

28.21 ( ) daħı yaǾķūb balalarından bolġuçı yaǾķūb Ǿahm neslinden mūsā hem hārūn 
zekeriyā daħı 

28.22 yaĥį hem Ǿįsā (Ǿahm) kibiler ( ) daħı biz ĥaķlıķġa köndürgen ādemler 
cümlesinden bolġuçı 

28.23 ( ) daħı biz peyġamberlik içün iħtiyār ķılġan ādemler cümlesinden bolġuçı 
yaǾnį allahü teǾālānıñ 

28.24 dünyāvį ve uħrevį bolġan niǾmetler birlen enǾām ķılġan ādemleri şulardur 

( ) 

28.25 her ķayçan bu ādemler üzerine allahnıñ āyetleri oķulmış bolsa ( ) 
bu ādemler secde 
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28.26 ķılġanları ve yıġlaġanları ĥālde yıġılurlar yaǾnį allahnıñ āyetlerini işitkende sizde şulay 
boluñız 

28.27 maǾnāsında şunıñ içün de resūl allah “  “ digen 
yaǾnį ķurān oķuvıñızda 

28.28 yıġlañız eger iħtiyār ile yıġlarġa küçiñiz yitmese küçlenüp yıġlañız yaǾnį köñliñizni 
niçkertürge tıruşıñız 

 

II / 29 

 

29.1 ( ) bes ol peyġamberler soñından yavız ķavm kildi ( ) 
alar namāznı 

29.2 żāǿiǾ ķıldılar yaǾnį bütünley ķaldurdılar yā ki vaķtinden kiçüktürdiler ( ) 
daħı nefs 

29.3 arzularına iyerdiler ħamr içüv ve günāhlarġa çömüv hem ana başķa ata bir bolġan ķıznıñ 
nikāĥını ĥelālge śayuv 

29.4 kibi ( ) bes bu yavız ķavm tiz yavızlıķġa yoluķurlar yā ki “  “ den 
cehennemdegi bir çuķur murād 

29.5 digenler ( ) meger yavızlıķġa yoluķmaslar ( ) bu işlerden tevbe itken 
ādemler hem įmān 

29.6 kitürgen ādemler ( ) daħı izgü Ǿamel ķılġan ādemler ( ) bes 
bu śıfatda 

29.7 bolġan ādemler ucmaħķa kirürler ( ) daħı hiç nerse žulm ķılmaslar 
yaǾnį Ǿamelleriniñ 

29.8 cezāǿsından hiç nerse kimitilmes ( ) Ǿadn ucmaħlarına kirürler 

( ) 

29.9 şundayın Ǿadn ucmaħlarıdur allahü teǾālā ķullarına ucmaħlarnı vaǾde ķıldı ( ) 
ucmaħ 

29.10 alardan yā ki alar ucmaħdan ġāǿib bolġanları ĥālde yā ki ġāǿibke įmān kitürüvleri 

sebebli ( ) 
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29.11 düristlikde allahü teǾālā ( ) ol allahnıñ vaǾdesi (ucmaħ) ehline kilüvçi boldı 

(  

29.12 ) ucmaħ ehlleri ucmaħda fāǿidesiz söz işitmesler ( ) meger Ǿaybdan 
selāmet bolġan 

29.13 sözni gine işitürler yā ki feriştelerden selām bolur yā ki baǾżısına baǾżısından selām 
bolur şunı işitürler 

29.14 ( ) daħı ucmaħ ehllerine ucmaħda rızķları bolur ( ) irtede hem 
kiçde 

29.15 yaǾnį dünyādaġı Ǿādetke bināǿen yā ki bu sözden devām murād ( ) bu śıfatlı 

ucmaħnı (  

29.16 ) ķullarmızdan birürmiz ( ) küfrden ve günāhlardan śaķlanuvçı 
bolġan kişige * ķureyşler 

29.17 bir vaķtda aśĥāb-ı kehf ķıśśasını hem zü’l-ķarneyn ķıśśasını ruĥnı resūl allahdan 
śoradılar 

29.18 resūl allah cevāb birürge ķādir bolmadı allahdan vaĥy kilüvni kitdi hem vaĥy bir niçe 
künler 

29.19 kiçükdi baǾżılar on biş kün baǾżılar ķırķ kün kiçükdi digenler müşrikler rabbisi 
muĥammedni taşladı 

29.20 hem muĥammedke açuvlandı didiler şol ĥaķda  allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi ( ) 

29.21 inmemiz biz meger rabbiñniñ emri birlen inermiz yaǾnį bizniñ vaķta baǾd vaķt inüvmiz 
rabbiñniñ emri birlendür 

29.22 bu āyet cebrāǿįl Ǿahm sözinden ĥikāyet ( ) ol rabbiñ içündür bizniñ 
aldımızda bolġan 

29.23 nerseni ( ) daħı bizniñ artmızda bolġan nersemiz ( ) daħı aldımız 
birlen artımız arasında 

29.24 bolġan nerse yaǾnį ĥāżir ĥālde bolġan orunlarmız ve vaķtlarımız yaǾnį bir orundan 
ikinçi orunġa 

29.25 köçüvimiz hem bir vaķt inip bir vaķt inmevimiz elbette allahnıñ emri ve tilevi 

boyınçadur (  
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29.26 ) daħı ey muĥammed siniñ rabbiñ sini unutuvçı (ķoyuvçı) bolmadı yaǾnį 
minim inmevim 

29.27 hiç nerseden tügil meger rabbiñniñ emr ķılmavından ( ) siniñ rabbiñ 
köklerniñ 

29.28 ve yirlerniñ rabbisidür ( ) daħı kökler birlen yirler arasında bolġan nerselerniñ 
rabbisidür bes 

29.29 şulay bolsa elbette unutuv śıfatı mümteniǾ boladur allahda ( ) 
bes ey muĥammed rabbiñe 

 

II / 30 

 

30.1 Ǿibādet ķıl hem rabbiñniñ Ǿibādetiniñ aġırlıķlarına śabr ķıl vaĥyniñ kiçügüvi ve 
müşriklerniñ ħorlavı 

30.2 sebebli köñliñ teşvįşlenmesün ( ) rabbiñ içün başķa allah ismi birlen 
aŧalmış boluvġa 

30.3 müsteĥaķ bolġan źātnı bilesün mi elbette yoķ bes rabbiñniñ meŝeli bolmavını hem 
rabbiñden başķanıñ Ǿibādetke 

30.4 müsteĥaķ bolmavı ŝābit bolsa elbette rabbiñniñ emrine imtiŝāl ķıluvdan hem rabbiñniñ 
Ǿibadeti birlen meşġūl 

30.5 boluvdan hem Ǿibādet aġırlıķlarına śabr ķıluvdan çāre yoķ ( ) daħı ādem 
eytür yaǾnį kāfir 

30.6 ādem ( ) eyā her ķayçan min ölsem ( ) yirden tirük bolġan 
ĥālde çıġarılmış 

30.7 bolurmun mü diyü ( ) eyā ādem isine tüşürmes mi ( ) 
düristlikde biz 

30.8 ādemni mundan ilk yaratduķ ( )  ĥālbūkim ādem hiç bar nerse bolmadı belki 
śarf-ı Ǿadem 

30.9 idi ( ) bes ey muĥammed rabbiñ birlen ķasem itüp eytemün baǾŝni 
inkār itüvçilerni 
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30.10 ķobarurmız ( ) şeyŧanlar birlen birge ( ) munıñ śoñında 
hemmesini 

30.11 cehennem tiresinde ĥāżir ķılurmız ( ) tizleri üzerine çökkenleri ĥālde 

( ) 

30.12 munıñ śoñında her bir dįn iyesi fırķadan śorurmız (çıġarurmız) 

( ) 

30.13 bu fırķalardan ķayusı allahġa baŧırçılıķ ve günāh ķıluv yüzinden ķaŧıraķdur şundan śoñ 
bu śıfatdaġı 

30.14 fırķanı oŧķa taşlarmız bu āyetde işāret bar allahnıñ ehl-i isyāndan köpisini Ǿafv ķıluvına 
eger āyet 

30.15 küffārge ħāś bolmasa ( ) munıñ śoñında biz bilgüçirekmiz ( ) şol 
ādemlerni 

30.16 ( ) ol ādemler cehennemge kirüv yüzinden ĥaķlıraķdur yaǾnį çıġarılġan 
fırķalardan ķayusı 

30.17 cehennemge kirürge tiyüşli biz anı bilemiz ( ) ve sizden hiç kim yoķdur 

( ) meger boldı ise 

30.18 cehennemge kirüvçidür yā ki ĥāżir boluvçıdur ( ) her bir ādemniñ 
cehennemge kirüvi 

30.19 yā ki ĥużūrı rabbiñiz üzerinde ĥükm ķılınġan vācib ve ŝābit bolġan nerse boldı bu 
āyetde ħiŧāb kāfirlerge 

30.20 bolsa “ vurūd, duħūl“ maǾnāsında bola eger ħiŧāb müǿminler birlen kāfirlerden a’mm 
bolsa vurūd duħūl maǾnāsında 

30.21 bolurġa da yaray ĥażret-i cābir eyte bu āyetden resūl allahdan śoraduķımda resūl eytdi 
vurūd 

30.22 duħūl maǾnāsında hiç bir izgü ve yavız kişi tamuġġa kirmey ķalmas likin izgülerge 
tamuġ śalķun  

30.23 bolur alarnı yandurmas ve selāmet tutar yavızlarnı yandurur didi hem vurūd ĥużūr 
maǾnāsında bolurġa da 

30.24 yaray müǿminlerde cehennem tiresinde ĥāźir bolurlar likin kirmesler (keşşāf) imām 
zāhidį bu āyetniñ nuzūl 
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30.25 sebebinde bu ŧarįķ źikr ite allahü teǾālānıñ cehennem her ādemniñ vaǾde ķılınġan ornı 
digen āyeti ingeç resūl allah 

30.26 hem ĥażret-i Ǿāǿişe ve ĥażret-i fāŧıma hem ebū bekr ‘ömer Ǿalį….. her ķayusı yıġladılar 
şundan śoñ 

30.27 źikr ķılınġan āyet ingeç yine de ĥasretleri artdı şundan śoñ allahü teǾālā müttaķįlerni 
cehennemden ķutķaruvnı 

30.28 beyān ķılup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi bu āyet delālet ķıladur śırāŧdan ötüvniñ ĥaķķ 
boluvına 

30.29 çünki ādemlerniñ cehennemge kilüvi śırāŧķa kilüv sebebli bola çünki śırāŧ cehennem 
üstinde tartılġan bir köpir 

 

II / 31 

 

31.1 ve ol śırāŧnıñ üsti ucmaħ ve astı cehennem müǿmin bolġan ādem śırāŧdan ķutulup 
śırāŧnıñ üstinde 

31.2 bolġan ucmaħķa kirür kāfir bolġan ādem śırāŧdan öte almay astında bolġan cehennemge 
tüşür (el-tefsįrātü’l- 

31.3 aĥmediye) ( ) munıñ śoñında küfrden śaķlanġan ādemlerni 

cehennemden ķutķarurmız (  

31.4 ) ve küfr sebebli özlerine žulm ķılġan ādemlerni cehennemde 
tizlerine çökkenleri ĥālde 

31.5  ķaldururmız ( ) ve her ķayçan müǿminler ve kāfirler özlerine 

āyetlerimiz oķulsa ( ) 

31.6 žāhir bolġanları ĥālde ol āyetler ( ) kāfir bolġan ādemler eytdi 

( ) 

31.7 įmān kitürgen ādemlerge ( ) müslümānlardan ve kāfirlerden bolġan 
iki fırķanıñ 

31.8 ķayusı mertebe yüzinden izgürekdür ( ) ve ķayusı meclis ve cemǾiyyet 
yüzinden körkemrekdür 

31.9 diyü yaǾnį kāfirler ġāyet nādanlıķlarından dünyāda özlerine birilgen ülüşleri birlen 
āħiretde de ĥālleriniñ 
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31.10 körkem boluvına istidlāl ķılup maķtanışdılar ( ) bu mekke 
kāfirlerinden ilk 

31.11 bolġan zamān ehlinden köpisini helāk itdük  ( ) biz helāk ķılġan ķavm 
mekke kāfirlerinden 

31.12 māl ve metaǾ yüzinden hem körüv (ķarav) körkemrekler idi yaǾnį mālları ve metāǾları 
hem  

31.13 śūretleri körkemrek idi ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿahm kāfirlerge ( ) 
kimdür azġunlıķda 

31.14 bolsa ( ) bes ol kişige allahü teǾālā istidrāc içün uzun Ǿömr birlen 
mühlet 

31.15 birüv birlen mühlet birür ( ) özlerine vaǾde ķılınġan nerseni 
körgenlerine ķadar 

31.16 ( ) yā ki Ǿaźābnı yā ki ķıyāmetni körgenlerine ķadar ( ) bes 
tiz bilürler 

31.17 ol kāfirler ( ) orun yüzinden yavızraķ bolġan ādem kim idügini yaǾnį 
müselmānlar mı yā ki 

31.18 kāfirler mi orun yüzünden yavızraķ şunı tiz bilürler ( ) daħı Ǿaskerler ve 
yardemçiler yüzünden 

31.19 kim żaǾįfrek şunı tiz bilürler ( ) daħı ĥaķlıķġa könülgen ādemlerge 
artdurur allah 

31.20 ( ) ĥaķlıķġa köndürüvni ( ) daħı mengü ķalġuçı izgü Ǿameller 
mekteb ve medreseler 

31.21 vūķuflar ķalduruv kibi baǾżılar biş vaķt namāz murād yā ki 

“  “ 

31.22 digen söz murād digenler ( ) hemįşe ķalġuçı izgü Ǿameller ĥużūrıñda 
ŝevāb yüzünden 

31.23 izgürekdür ( ) daħı ķaytaçaķ orun boluv yüzünden izgürekdür 

( ) ey muĥammed 



  1275

31.24 şundayın ādemniñ ķıśśasından ħaber bir ( ) ol ādem bizniñ āyetlerimizni inkār 

itdi ( ) 

31.25 daħı eytdi ( ) ķabrden ķobarılġan ĥālde māl hem bala birürmün diyü bu 
āyet vāǿil oġlı 

31.26 Ǿāśś ĥaķında eytdi ħabbāb ismli śaĥābeniñ Ǿāśśda alaçaġı bar idi şunı bir vaķtde śorarġa 

31.27 kirdi Ǿāśś eytdi muĥammed (śalǾam)nıñ peyġamberligine kāfir bolsañ birürmün didi 
vāǿil oġlı Ǿāśśke 

31.28 ħabbāb eytdi vallah minim muĥammedni inkār ķıluv iĥtimālim yoķ tirük ĥālinde de 
hem ölgeçde hem sin ķabrden 

31.29 ķobarılġaçda diyü Ǿāśś eytdi alay bolsa min ķabrden ķobarılġaç kilürsün minim ol vaķt 
mālum da 
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32.1 balam da bolur şol vaķt siñe birürmün didi ( ) Ǿāśś ġaybge tüşündi mü 

(  

32.2 ) yā ki allah ĥużūrında Ǿahd tutdı mu yāǾnį ġaybni bilgüçi allahdan Ǿahd aldı mu 

( ) ŧıyasun 

32.3 bu fikrinden elbette bu fikri ħaŧāǿdur ( ) ol Ǿāśśnıñ eytken nersesini 
yazarmız 

32.4 ( ) daħı ol Ǿāśśķa Ǿaźābdan artdururmız yaǾnį Ǿaźāb istene Ǿaźāb 
artdururmız 

32.5 ( ) daħı Ǿāśśnıñ eytken nersesini (mālunı ve balasını) alurmız özi ölgeç 

(  

32.6 ) daħı ķıyāmet küninde bizniñ ĥużūrımızġa mālsız ve balasız yalġız bolġanı ĥālde 

kilür (  

32.7 ) daħı mekke kāfirleri allahdan başķa maǾbūdler tutdılar ( ) ol 
maǾbūdları 
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32.8 allah ĥużūrında özlerine şefāǾat ķıluvçılar bolsun içün ( ) ol maǾbūdlarnıñ allah 
ĥużūrında şefāǾatçi 

32.9 boluv iĥtimālleri yoķ ( ) ol maǾbūdlar kāfirlerniñ Ǿibādetlerini elbette 
inkār ķılurlar 

32.10 ( ) daħı ol kāfirlerge maǾbūdları düşmān bolurlar ( ) bilmediñ mi 
sin ey 

32.11 muĥammed (Ǿahm) ( ) düristlikde biz şeyŧānlarnı yiberdük irkli ķılduķ 

( ) 

32.12 kāfirler üzerine ( ) ol şeyŧānlar kāfirlerni günāh ķıluvġa ġurūrlandurmaķ ve 
ķozġatmaķ birlen 

32.13 ġurūrlandururlar ve ķozġaturlar ( ) bes kāfirler üzerine Ǿaźāb inüvni istev 
birlen 

32.14 aşuķma ( ) ançaķ kāfirlerni helāk itüvniñ künlerine śanamaķ birlen 
śatarmız yaǾnį 

32.15 kāfirlerni helāk ķıluv birlen aşuķma alarnıñ helāk boluvı içün śanalmış künler śoluvlar 

ġına ķaldı (  

32.16 ) ey muĥammed şol künni źikr ķıl ol künde küfrden ve günāhlardan 
śaķlanuvçılarnı 

32.17 raĥmet ķıluvçı rablerine cıyarmız ( ) aŧlanġanları ĥālde ( ) daħı 
kāfirlerni sürermiz 

32.18 ) cehennemge ( ) śuśaġanları ĥālde ( ) bendeler şefāǾatni 
mülklenmesler 

32.19 ( ) meger allah ĥużūrında įmān ve izgü Ǿamel sebebli Ǿahd tutķan 
ādemler gine 

32.20 şefāǾatni mālik bolurlar ( ) daħı yehūdler hem naśārālar  allah bala 
tutdı didiler 

32.21 yehūdler Ǿüzeyr Ǿahmnı naśārālar Ǿįsā Ǿahmnı allahnıñ oġlı didiler ( ) ey 
yehūdler 
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32.22 ve naśārālar taĥķįķ siz uluġ ķabāĥat söz birlen kildiñiz ( )bu ķabāĥat 
sözniñ 

32.23 uluġlıķından kökler yarılurġa yaķın bolur ( ) daħı bu sözniñ uluġlıķından 
yir yarılur 

32.24 ( ) daħı taġlar kisek kisek bolup śınup tüşer yaǾnį allah bala tutdı digen 
söz 

32.25 şundayın uluġ ve ķabāĥat sözge eger bu sözni māddį bolġan śūret birlen śūretlendürülse 
bu sözge źikr ķılınġan 

32.26 uluġ cismler ŧāķat tuta almay taralurlar idi ( ) kökler ve yirler yarılurġa 

32.27 ve taġlar kisek kisek bolup taralurġa yaķın bolurlar kāfirlerniñ allahġa bala ündevleri 
içün 

32.28 ( ) ve allahnıñ ĥāline münāsib bolmas ( ) bala tutmaķ 

( ) 
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33.1 köklerde bolġan Ǿaķl iyesi źātlarnıñ hiç birisi tügildür ( ) daħı yirlerde bolġan 
Ǿaķl iyesi 

33.2 źātlarnıñ hiç birisi tügildür ( ) meger ķıyāmet küninde źelįl ķul bolup 
allahnıñ 

33.3 ĥużūrına kilgüçidür ( ) taĥķįķ her bir maħlūķnı allahü teǾālā Ǿilmi ve ķudreti 
birlen iĥāŧa ķıldı 

33.4 ( ) daħı her bir maħlūķnı śanamaķ birlen śanadı yaǾnį özlerini ve śuluvlarunı 
ve eşlerini 

33.5 śanadı ( ) ve maħlūķlarnıñ her birisi ķıyāmet küninde allah 
ĥużūrına yalġız bolġan 

33.6 ĥālde kilgüçidür ( ) düristlikde şundayın ādemler ( ) 
įmān 
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33.7 kitürdiler ve izgü Ǿameller ķıldılar ( ) allahü teǾālā ol ādemler içün 
dostlıķ ķılur 

33.8 yaǾnį ol ādemlerniñ köñillerinde dostlıķnı ħalķ ķılur ( ) budur başķa 
tügildür 

33.9 ey muĥammed ķurānnı siniñ tiliñ ( Ǿarab tili) birlen indürüv sebebli ciñil ķılduķ 

( ) ķurān 

33.10 birlen küfrden śaķlanġan ādemlerge süyünç birüviñ içün ( ) daħı ķurān 
birlen bāŧıllıķ 

33.11 birlen ķıçķuruşuvçılarnı ķorķutuvıñ içün ( ) mekke kāfirlerinden bu 
kün bolġan zamān 

33.12 ehlinden köpisini helāk ķılduķ ( ) eyā alardan birisini bilesün mi 

(  

33.13 ) yā ki alarnıñ yaşrin tavışlarnı işitesün mi elbette yoķ bes alarnı helāk itüvimiz kibi 

33.14 mekke kāfirlerinde şulay helāk ķılurmız meryem sūresiniñ tercemesi bitdi 
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33.15 yikirminçi sūre (ŧaha) sūresi mekkede ingen yüzde otuz biş āyet 

33.16 bismi’l-laĥi’r-raĥmani’r-raĥįm 

33.17 (ŧaha) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi gine bilür yā ki (ŧaha) ey ir maǾnāsında yā 
ki resūl allahġa 

33.18 emr yaǾnį ey iki ayaġıñ ile birge baś maǾnāsında çünki resūl allah teheccüd namāzda bir 
ayaġına ġına 

33.19 baśup oķuy iken ( ) ey muĥammed (Ǿahm) siniñ üzeriñe ķurānnı 

iñdürmedük  ( ) 

33.20 siniñ meşaķķatlenüviñ içün yaǾnį ķureyşlerniñ küfrine artuķ ķayġuruv birlen 
meşaķķatlenüviñ içün çünki siñe 

33.21 vācib bolġan nerse irişdürüv gine yā ki artuķ riyāżet birlen yā ki tön boyını oyaġ turuv 
birlen meşaķķatlenüviñ 

33.22 içün ( ) likin köñlinde ķorķu birlen ādemni vaǾaž ķıluv içün indürdük 

( ) 

33.23 indürmek birlen indürüldi ol ķurānnı ( ) yirlerni yaraŧķan źāt  (allah)dan 

(  

33.24 ) daħı bülend köklerni yaraŧķan źātdan ( ) bütün Ǿālemge raĥmet 
ķıluvçı 

33.25 allah Ǿarş üzerine ġālib boldı ( ) ol allah içündür köklerde bolġan nerseler 

(  

33.26 ) daħı yirlerde bolġan nerseler ( ) daħı kökler birlen yirler arasında 
bolġan nerseler 

33.27 ( ) daħı yirler astında bolġan nerseler ( ) ey muĥammed eger 
źikrde yā ki duǾā da 

33.28 sözni ķıçķurup eytseñ allah siniñ ķıçķuruvıñdan muñsız ( ) bes 
düristlikde 
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34.1 allah yaşrin sözni de hem yaşrin sözden de yaşrinrek bolġan sözni de bilür ( ) her bir 
körkem 

34.2 śıfatnı cıyġan źāt ( ) hiç maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķdur meger ol allah ġınadur 

( ) ol 

34.3 allah içün körkem ismler bardur ( ) ey muĥammed (Ǿahm) taĥķįķ siñe 
mūsānıñ sözi 

34.4 (ħaberi) kildi ( ) oŧ (nūr) körgen vaķtdaġı sözi (ħaberi) ĥażret-i mūsā bir vaķtda 

34.5 şuǾayyib Ǿahmdan medįneden mıśırġa anasına ziyāret ķılurġa barurġa iźn śoradı hem 
ħatunı ile mıśırġa 

34.6 barurġa çıķdı “  “ ismli çuķur toġrusına yitkeç ħatunı bala tapdı bik boranlı kış 
küniniñ 

34.7 kiçi idi cumǾa kiç idi yoldan da adaşdı şol vaķt ŧūr ŧaġı yaġından bir oŧ kördi (  

34.8 ) bes mūsā Ǿahm cemāǾatlerine eytdi siz şunda turuñız ( ) 
düristlikde min 

34.9 oŧ kördim ( ) şāyed min ol oŧdan sizge oŧ ķabızup kilürmün 

34.10 ( ) yā ki oŧ yaķıtlıġı üzerine toġrı yolġa köndürüvçini (ādemni) 

34.11 taparmun ( ) bes ĥażret-i mūsā oŧ yanına kilgen zamānda ( yaşıl aġaçda yanup 
turġan aķ oŧ bolgan) 

34.12 ( ) ey mūsā diyü nidāǿ ķılındı ( ) düristlikde min ey mūsā siniñ 
rabbiñ 

34.13 mün ĥażret-i mūsāġa nidāǿ ķılınġaç nidāǿ ķıluvçı kim didi allahü teǾālā min diyü cevāb 
birdi ĥażret-i 

34.14 mūsāġa iblįs vesvese ķıldı şāyed nidāǿ ķıluvçı şeyŧāndur diyü ĥażret-i mūsā eytdi miñe 
nidāǿ 

34.15 ķıluvçı allah idügini min bildim çünki min bu nidāǿnı her cihetden ve her aǾżām birlen 

işitdim didi (  

34.16 ) bes ey mūsā iki başmaġıñnı śal yā ki köñliñni ehlden ve māldan boş ķıl evvelgi 
maǾnāġa 
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34.17 ķaraġanda allahü teǾālānıñ ĥażret-i mūsāġa başmaķ śaluv birlen emr ķıluvı tevāżuǾ ve 
edeb içün yā ki 

34.18 başmaġında necāset bolduķı içün çünki başmaġı eylenmegen işek tirisinden yaśalġan 

bolġan (  

34.19 ) başmaġıñnı şunıñ içün śal düristlikde sin ey mūsā mübārek yā ki 
pāk 

34.20 bolġan (ŧuva) ismli çuķurdasun ( ) ve min sini peyġamberlik içün iħtiyār ķıldım 

(  

34.21 ) bes öziñe vaĥy ķılınġan nerseni işit ( ) düristlikde min her bir körkem 
śıfatnı 

34.22 cıyġan ve her bir naķıś śıfatdan pāk bolġan allahmun ( ) hiç maǾbūd-ı biǾl-ĥaķķ 
yoķdur meger min ginemün 

34.23 ( ) bes miñe ġına Ǿibādet ķıl ( ) daħı mini źikr ķıluv içün namāz 
oķu * 

34.24 yā ki namāznı isiñe tüşürgenligiñ içün namāz oķu maǾnāġa bināen bu āyet namāznı ķażā 

34.25 ķıluvnıñ meşrūǾ boluvına delįl bola çünki iske tüşürüv unutķan śoñında bola hem resūl 
allahnıñ 

34.26 “  “ ĥadįŝi de bu āyetke muvāfıķ bola ĥadįsniñ 
maǾnāsı 

34.27 bir kişi yuķlap yā ki unutup namāznı ķaldursa isine tüşkeç ķażāǿ ķılup oķusun 
maǾnāsında 

34.28 medārik śāĥibi eyte bu āyet tevĥįd śoñında in uluġ farż namāz boluvġa delālet ķıla diyü 

34.29 ( ) düristlikde ķıyāmet şiksiz kilüvçidür ( ) ķıyāmetni 
ādemlerden yaşrin 
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35.1 ķıluvġa yaķın bolurmun ķıyāmetniñ ādemlerge Ǿalāmetleri birlen gine žāhir bolur yā ki 
kıyāmetni 
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35.2 yaşrin ķıluvnı tilermün ( ) ķıyāmet kilür hem nefske ülüş birilsün içün 

( ) 

35.3  saǾy ķılġan nersesi berāberinde ( ) bes ey mūsā ķıyāmetni taśdįķ ķıluvdan 
döndürmesün 

35.4 sini ( ) kıyāmetke įmān kitürmegen ādem ( ) daħı nefs arzusına 
iyergen 

35.5 ādem ( ) bes kıyāmetni taśdįķden kāfirniñ döndürüvi sebebli dönseñ helāk bolursun 

(  

35.6 ) ey mūsā oñ ķolıñda bolġan ĥālde bunı nerse ( ) ĥażret-i 
mūsā 

35.7 eytdi oñ ķolımda bolġan nerse ŧayaġımdur ( ) ol ŧayaġım üzerine ŧayanurmun 
aruġan 

35.8 vaķtimde ( ) daħı ol ŧayaġım birlen ķoylaruma aġaç yafraķları 
tüşürürmün 

35.9 ( ) ve minim içün ol ŧayaķda başķa ĥācetlerde bardur ( ĥayvānlar 
ķavlav azuķlar bilev   

35.10 hem ŧayaķġa kiyim yabup özimni issilikden kölegelü kibiler) ĥażret-i mūsā allahnıñ 
śoravından 

35.11 maķśūd ŧayaķnıñ ĥaķįķatni beyān hem ŧayaķda bolġan fāǿidelerni beyān idükni fehm 
ķılduķından ŧayaķnıñ 

35.12 ĥaķįķatni de hem fāǿidelerni de beyān birlen cevāb birdi ( ) allahü teǾālā 
eytdi ey mūsā 

35.13 ŧayaġıñnı ķolıñdan ŧaşla diyü ( ) bes ĥażret-i mūsā ŧayaķnı ķolından 
ŧaşladı 

35.14 bes şol vaķtduķ ŧayaķ cügürüp yürüy turġan uluġ cılan boldı ĥażret-i mūsā ŧayaķnıñ 
cılanġa 

35.15 eylenüp cügürüp birdügini ŧaşlarnı ve aġaçlarnı yutduķını körgeç ķorķdı ve ķaçdı 

( ) 

35.16 allahü teǾālā eytdi cılannı (ŧayaķnı) tut ķorķma ( ) ol ŧayaķnı 
evvelgi 
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35.17 śıfatına ķaytarurmız diyü ( ) ve ķoluñnı bilek astında bolġan cānibiñe ķoş 

(  

35.18 ) ķolıñ Ǿādetden ŧış aķ bolġan ĥālde çıġar ( ) alayıķ Ǿaybından başķa yaǾnį 
ķuyaş 

35.19 yaķınlıġı kibi śāf  aķ bolup çıġar ( ) ikinçi muǾcize bolġan ĥālde çıġar 

(  

35.20 ) bu işni ķılduķ siñe uluġ Ǿalāmetlerimizden baǾżısını körsetüvimiz içün 

(  

35.21 ) ey mūsā firǾavunge bar  ( ) düristlikde ol firǾavun azdı 

(  

35.22 allahü teǾālā ĥażret-i mūsāġa firǾavunnı daǾvet ķılurġa ķoşķaç allahdan śorap eytdi ey 
rabbim minim kökrekimni 

35.23 rāvşān ķıl yaǾnį köñlimni kiñ ķıl ķaŧılıķlarġa çıday turġan ķıl ( ) ve işimni 
ciñil 

35.24 ķıl ( ) ve tilimden śaķavlıķnı çiş bir vaķtde firǾavun ĥażret-i mūsānı 
ķolına köterdi 

35.25 ĥażret-i mūsā firǾavunnıñ saķalından tutup yoluķdı firǾavun açuvlanup ĥażret-i mūsānı 
öltürürge emr ķıldı 

35.26 ĥażret-i āsiye eytdi ol śabį bala hiç nerse bilmey yāķūt birlen oŧlı kömirni ayurmay didi 

35.27 şundan śoñ ĥażret-i mūsā aldına yāķūt birlen oŧlı kömir kitürdiler ĥażret-i mūsā oŧlı 
kömirni 

35.28 alup aġzına ķapdı şundan tilinde żarar ķaldı ķolunınıñ aķlıġı da şol sebebden olsa kirek 
allahü teǾālānıñ 

35.29 ey mūsā śoraġan nerseñ birildi digen sözi birlen tiliniñ selāmetlenüvine istidlāl ķılġanlar 
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36.1 baǾżılar ĥażret-i mūsānıñ ĥażret-i hārūn ĥaķında ol minden tilde faśįĥrek digen sözi 
birlen 
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36.2 selāmetlenmevine barġanlar likin ĥażret-i mūsā tilinde bolġan saķavlıķnıñ bütünley 
bitüvini śoramadı belki 

36.3 sözini kişi fehm ķılurlık ķadar açuķ boluvnı ġına śoradı digenler niteki źikr ķılınaçaķ 
söz şunı 

36.4 ķuvvetli (beyđāvį) ( ) eger tilimde bolġan töbenni çişseñ ħalķ minim 
sözimni añlarlar idi 

36.5 ( ) ve miñe ehlimden vezįr (yardemçı) ķıl ( ) ķardeşim 
hārūnnı 

36.6 ( ) arķamnı ķardaşım hārūn birlen ķuvvetli ķıl yā ki hārūn birlen 

ķuvvetimni ķaŧı ķıl (  

36.7 ) daħı ķardaşım hārūnnı işimde orŧaķ ķıl ( ) siñe köp tesbįĥ 
itüvimiz içün 

36.8 ( ) ve sini köp źikr ķıluvımız içün ( ) düristlikde sin bizni körgüçi 
boldıñ 

36.9 ( ) allahü teǾālā eytdi ( ) ey mūsā taĥķįķ siñe śoraġan nerseñ 
birildi 

36.10 ( ) ve taĥķįķ biz siñe ikinçi mertebe enǾām ķılduķ 

( ) şol 

36.11 vaķtda enǾām ķılduķ siniñ anaña vaĥy ķılduķ yaǾnį anañnıñ köñline ilhām ķılduķ 

( ) vaĥy 

36.12 birlen gine biline turġan nerseni ( ) mūsānı tābūtke śal ( ) 
bes 

36.13 mūsānı tābūtı birlen nįl deryāsına śal ( ) bes nįl deryāsı ol mūsānı tābūtı 

36.14 birlen ķurbġa taşlar ( ) ol tabutnı miñe hem mūsānıñ özine düşmān 
bolġan kişi 

36.15 (firǾavun) alur diyü allahü teǾālā şol ŧarįķ ĥażret-i mūsānıñ anasına vaĥy ķılġaç anası 
tābūt yaśap 

36.16 tābūtke mamıķ töşedi ĥażret-i mūsānı tābūtke śalup tābūtnı yabup nįl deryāsına taşladı 
nįl 
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36.17 deryāsından bir yılġa firǾavunnıñ baķçasına aġup kiredür idi hem tabut aġup barup 
firǾavunnıñ baķçasına 

36.18 kirdi firǾavun birlen ĥażret-i āsiye baķçada oturalar idi bu tābūtnı körgeç firǾavun śudan 
çıġarurġa 

36.19 ķoşdı tābūtnı çıġardılar ve açdılar içinden bik körkem yüzli śabį bala çıķdı firǾavunnıñ 
köñline 

36.20 allahü teǾālā balanı sevgili körsetdi ( ) daħı siniñ üzeriñe öz 
ŧarafımdan ol 

36.21 düşmānġa muĥabbetni taşladım şunıñ içün firǾavun sini yaratdı ( ) ol 
düşmānnıñ 

36.22 köñline siñe muĥabbetni taşladuķ minim ĥużūrımda sini terbiye ķılsun ve siñe izgülik 
ķılsun içün 

36.23 ( ) şol vaķtda ol düşmānnıñ köñline siñe muĥabbetni taşladuķ ( ) siniñ ķız 
ķardeşiñ 

36.24 meryem yürür boldı ( ) bes eytür boldı ( ) eyā sizni bu balanı 
terbiye 

36.25 ķıluvçıġa irişdüreyim mü yaǾnį bu balanı imizürge sizge bir ħatun tapup bireyim mü 
diyü firǾavunlar ĥażret-i 

36.26 mūsānı tābūtdan alġandan śoñ ĥażret-i mūsā hiç ħatunnıñ sütini immedi şunıñ śoñından 
ĥażret-i 

36.27 mūsānıñ ķız ķardaş meryem firǾavunga barup süt anasını tapup birürge vaǾde ķıldı hem 
ĥażret-i 

36.28 mūsānıñ öz anasını kitürdi bala şol sāǾat ime başladı ( ) bes ey mūsā 

36.29 biz sini anaña ķaytarduķ ( ) siñe yoluķuv sebebli atañnıñ közi rāvşān ve 
köñli şād 
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37.1 bolsun içün ( ) ve sinden ayruluv sebebli ĥasretlenmesün içün ( ) daħı ey 
mūsā 

37.2 isrāǿįlini yaķlap bir ķıbŧįnı öltürdiñ ( ) bes biz sini ķayġudan ķutķarduķ 
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37.3 yaǾnį ķıśāś içün öziñni firǾavunnıñ öltürüvinden ( ) daħı biz sini türli balalar 

37.4 birlen balalandurduķ ( ) bes medyen ehli içinde niçe yıllar turdıñ 

37.5 ( ) bunıñ śoñında ey mūsā biz çiklegen çiklev üzerinde 

37.6 kildiñ sin yaǾnį peyġamberlik içün çiklegen çik üzerine (ķırķ yaşına) ĥażret-i mūsā 
ķıbtįni 

37.7 öltürüp medįnege ķaçķanda on iki yaşında idi ĥażret-i şuǾayyib ĥużūrında yikirmi yıl 
turdı 

37.8 śāfūre ismli ķızınıñ mihri içün on yıl kitüv kitdi ( ħāzin) ( ) ve özimniñ 

37.9 muĥabbetim içün sini iħtiyār ķıldım ( ) minim muǾcizelerim birlen 
öziñ de hem ķardaşıñ 

37.10 hārūn da barsun ( ) daħı mini źikrde yalkavlıķ ve ķuśūr ķılmañız 

( ) 

37.11  her ikiñiz firǾavunge baruñız ( ) düristlikde ol firǾavun azdı ( ) bes 
firǾavunge  

37.12 yomşaķ söz eytüñiz yaǾnį siniñ küfden pāklanurga meyliñ bar mı ve biz sini rabbiñe 
įmān kitürüvge 

37.13 köndürürmiz bes rabbiñden ķorķarsun diyü yā ki künyesi ile ħiŧāb ķılıñız maǾnāsında 
firǾavunnıñ üç 

37.14 türli künyesi  ebū el-Ǿabbās ebū el-velįd hem ebū el-mirrih allahü teǾālā öziniñ bolġan 
kāfirni vaǾażlaġanda da 

37.15 yomşaķ söz birlen vaǾaž ķıluvġa ķoşķan bes vaǾaz ķıluvçı dįn başlarına (imāmlarġa) 
ħalķnı vaǾaž ķılġanda 

37.16 bigrekde yomşaķ söz ile vaǾaž ķılurġa kirek bola ( ) firǾavunnıñ 
vaǾažlanuvını 

37.17 yā ki allahdan ķorķuvnı ümįd itkeniñiz ĥālde barıñız ( ) ĥażret-i mūsā 
birlen ĥażret-i 

37.18 hārūn eytdiler ey rabbimiz biz ķorķamız ( ) firǾavunnıñ bizge Ǿaźābnı 
aşuķduruvından yaǾnį 

37.19 muǾcizemizniñ ve daǾvetimizniñ tamām boluvından ilk bizni Ǿaźāb ķıluvġa kirişüvinden 

( ) yā ki 
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37.20 azġunlıķnı artduruvından yaǾnį siniñ ĥaķķıñda cenābıña münāsib bolmaġan sözlerni 

eytüvinden ( ) 

37.21 allahü teǾālā eytdi ķorķmañız ( ) düristlikde min sizniñ birlen yardemiñizde ve 
sizni śaķlavda 

37.22 birgemün ( ) sizniñ arañızda bolġan sözni işitürmün ve işni körürmün 

( ) bes 

37.23 firǾavunge barıñız ve eytiñiz ( ) düristlikde biz rabbiñniñ ilçileri 

( ) 

37.24 bes bizniñ birlen isrāǿįl balarını birge yiber yaǾnį alarnı ķullıķdan āzād ķıl ( ) 
daħı 

37.25 isrāǿįl balalarunı Ǿaźāb ķılma * isrāǿįl balaları ķıbŧįlar ķolında esįr bolġanlar ķıbŧįlarġa 
ħidmet 

37.26 itkenler hem ķıbŧįlar bularnıñ baǾż yıllarda ir balalarunı öltürgenler bu āyet delālet 
ķıladur müǿminlerni 

37.27 kāfirler žulminden ķutķaruvnıñ kāfirlerni įmānġa ündev dinde artuġraķ boluvına 

( ) 

37.28 ey firǾavun taĥķįķ biz rabbiñden siñe muǾcize birlen kildük ( ) daħı 
dünyā ve āħiretde 

37.29 selāmetlik ĥaķlıķġa iyergen ādemgedür ( ) düristlikde biz ( ) bizge vaĥy 
ķılındı 
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38.1 ( ) düristlikde Ǿaźāb ( ) biz kitürgen nerseni yalġanġa 
tutup 

38.2 hem biz kitürgen nerseden yüz döndürgen kişigedür ( ) firǾavun eytdi (  

38.3 ) ey mūsā sizniñ rabbiñiz kimdür ( ) ĥażret-i mūsā eytdi ( ) bizniñ 
rabbimiz şundayın 
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38.4 źātdur ( ) her nersege śūretni muvāfıķ şeklini birdi ( ) munıñ  
śoñında dünyā maǾişeti 

38.5 āħiret saǾādeti içün birilgen ĥācet nerselerini bildürdi ( ) firǾavun eytdi 

(  

38.6 ) evvelgi zamānlarda ölgen ādemlerniñ ĥālleri niçük yaǾnį alar izgüler mi ve 
yavızlar mı diyü 

38.7 ( ) ĥażret-i mūsā eytdi ( ) evvelgi zamānlarda ölgen ādemlerniñ ĥāllerini 
bilüv allah 

38.8 ĥużūrındadur ammā min siniñ kibi ādemmün allahü teǾālā bildürmegen nerseni 

bilmeym ( ) şundayın kitāb 

38.9 (levhü’l-maĥfūžda) śābitdür) ( ) rabbim hiç nerseni ħaŧā ķılmas ve hiç 
nerseni unutmas 

38.10 ( ) şundayın źātdur minim rabbim ( ) sizniñ içün yirni töşelgen 
nerse 

38.11 ķıldı ( ) daħı sizniñ içün yirde ŧaġlar ve çuķurlar arasında ve yabanlarda 
yollar 

38.12 ķıldı ( ) daħı sizniñ içün kökden (buluŧdan) yaġmur suvı indürdi 

(  

38.13 ) bes ol śu birlen türli śınıflarnı çıġarduķ ( ) türli öse turġan 
nerselerden 

38.14 ( ) öziñiz aşañız ve ĥayvānlarıñıznı oŧlatıñız digenimiz ĥālde türli öse 
turġan nerselerni 

38.15 çıġarduķ ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan nerseler de bolġuçıdur ( ) uluġ 

Ǿibretler (  

38.16 ) bāŧılge iyerüvden ŧıya turġan Ǿaķl iyelerine ( ) sizni yirden yaratduķ yaǾnį 
evvelgi 



  1289

38.17 atañıznı yā ki evvelgi maddeñizni yirden yaratduķ ( ) daħı ölgeç yirge 

ķaytarurmız (  

38.18 ) daħı yirden çıġarurmız ( ) ikinçi mertebe yaǾnį taralup tofraķ birlen 
ķaŧnaşķan 

38.19 aǾżālarıñıznı cıyup evvelgi śūretlerine ķaytarup cānlarunı kiritüp ķabrleriñizden 

ķobarurmız (  

38.20 ) ve taĥķįķ biz firǾavunge āyetlerimizniñ küllisini körsetdük yaǾnį 
mūsāġa ħāś bolġan 

38.21 toķız türli muǾcizeni körsetdük yā ki her bir muǾcizeniñ nevǾisini körsetdük 

( ) bes 

38.22 firǾavun ifrāŧ düşmānlıķından mūsānı yalġanġa tutdı hem įmāndan ve iŧāǾatden baş 
tartdı 

38.23 ( ) firǾavun eytdi bizni yirimizden (mıśır yirinden) çıġaruv içün 

38.24 kildiñ mi bizge ( ) siĥriñ birlen ( ) ey mūsā diyü ( ) siniñ 

38.25 siĥriñniñ oħşaşı birlen siñe kilürmiz ( ) bes bizniñ birlen öziñ 

38.26 arañda vaǾde ķıl ( ) ol vaǾdege biz de ħilāflıķ ķılmamız ve sin de 
ħįlāflıķ ķılmassun 

38.27 ( ) sizniñ birlen bizniñ aramızda orŧalıķ bolġan orunda vaǾde ķıl yaǾnį her iki 

38.28 ŧāǿifege kilürge caylı bolġan orunda ( ) mūsā Ǿahm eytdi sizniñ 
cıyuluv 

38.29 vaǾdeñiz ziynet künidür yaǾnį Ǿıyd küniñizdür (firǾavunlarnıñ her yılda bir mertebe 
cıyula turġan künleri 

 

39 

 

39.1 bolġan) yā ki yeñi yıl künidür yā ki Ǿāşūre künidür ( ) daħı 
ādemlerniñ 
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39.2 cıyuluv vaķti đahy vaķtidür  ĥażret-i mūsānıñ munday vaķtni taǾyįn ķıluvı ĥaķnıñ 
ĥaķlıķı bāŧılnıñ bāŧıllıġı köp 

39.3 ĥalķ arasında žāhir bolup eŧrāfķa cayılsun içündür ( ) bes firǾavun ĥażret-i 
mūsā yanından 

39.4 yüz döndürüp kitdi ( ) bes öziniñ mekr ķıla turġan nerselerini ( sāĥirlerini ve 
siĥr 

39.5 ķurallarunı) cıydı ( ) munıñ śonında vaǾde ķılınġan orunġa kildi 

( ) mūsā 

39.6 (Ǿahm) cıyulġan ħalķġa eytdi allah sizge Ǿaźābnı lāzım itdi ( ) allahġa 
yalġan 

39.7 iftirāǿ ķılmañız yaǾnį allahnıñ muǾcizelerini siĥr diyü eytmeñiz ( ) bes allah 
sizni 

39.8 Ǿaźāb birlen helāk ķılur ( ) ve taĥķįķ allahġa yalġannı iftirāǿ ķılġan ādem 
żarar itdi 

39.9 ve helāk boldı ( ) ĥażret-i mūsānıñ sözini işitkenniñ śonıñda siĥrçiler 
mūsā Ǿahmnıñ 

39.10 emrinde nizā ķılışdılar baǾżısı bu söz siĥrçi sözi tügil didiler ( ) ve 
aralarındaġı 

39.11 sırlarını yaşirdiler mūsā bizge ġālib bolsa iyerürmiz digen sırlarını yā ki nizāǾ ķılışdılar 

(  

39.12 sāĥirler eytdiler bu ikisi (mūsā birlen hārūn) elbette siĥrçilerdür (    

39.13 ) sizni yiriñizden çıġaruvnı tilerler ( ) siĥrleri birlen 

(  

39.14 ) daħı özleriniñ meźheblerini ižhār ķıluv, dįnlerini üstün ķıluv sebebli bütün 
meźheblerden 

39.15 ve dįnlerden artuķ bolġan meźhebiñizni ve dįniñizni bitürüvni tileyler ( ) 
bes mekr ķıla turġan 
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39.16 nerseñizge biriñizde  ķalmay cıyuluvıñız ( ) munıñ  śoñında śaflanġanıñız ĥālde 

kiliñiz (  

39.17 ) ve taĥķįķ bu kün üstün bolġan kişi maŧlūbına irişdi ( ) siĥrçiler 
ey mūsā 

39.18 didiler  ( ) yā ki ŧayaġıñnı sin ŧaşlarsun evvel ( ) yā ki evvel 
ŧaşlaġan 

39.19 kişi biz bolurmız ( ) ĥażret- i mūsā eytdi belki siz evvel ŧaşlañız bes sāĥirler 
evvel ŧaşladılar 

39.20 ( ) bes şol vaķtduķ sāĥirlerniñ ŧaşlaġan yibleri ve ŧayaķları ( ) 
mūsāġa 

39.21 ħayāl ķılınur boldı ( ) sāĥirlerniñ siĥrinden ( ) düristlikde ol yibler daħı 
ŧayaķlar 

39.22 yürüy turġan cılanlardur diyü ħayāl ķılındı çünki sāĥirler bu yiblerni ve ŧayaķlarnı tiri 
kömiş birlen 

39.23 boyaġanlar idi ķuyaş ķaraġaç bu yibler ve ŧayaķlar silkindiler ve cılan kibi köründiler 
ĥażret-i 

39.24 mūsā cılan diyü ħayāl ķıldı (beyđāvį) ( ) bes mūsā (Ǿahm) nefsinde 
ķorķunı 

39.25 yaşirdi ( ) allahü teǾālā eytdük bizdi ( ) ey mūsā ķorķma ( ) 
düristlikde sin 

39.26 üstünsün ( ) daħı ķolıñda bolġan nerseni (ŧayaġıñnı) ŧaşla 

( ) 

39.27 ŧayaġın sāĥirlerniñ ķılġan işlerini allahnıñ ķudreti birlen yutar ( ) 
ançaķ sāĥirler 

39.28 siĥrçilerniñ mekrini gine ķıldılar ( ) daħı siĥr ķıluvçı ķayu orunda 
bolsa da 
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40.1 maķśūdına irişmes şundan śoñ ĥażret-i mūsā ŧayaġını ŧaşladı sāĥirlerniñ cılanlarunı 
hemmesini 

40.2 yutup bitürdi ( ) bes sāĥirler allahġa secde ķılġanları ĥālde yıġıldılar 
yaǾnį ĥażret-i 

40.3 mūsānıñ muǾcizesini körüp siĥr tügil idükni bildiler de secdege tüşdiler 

(  

40.4 ) sāĥirler eytdiler biz hārūn birlen mūsānıñ rabbisine įmān kitürdük diyü 
sāĥirlerge şol ĥālde keşf 

40.5 ĥāśıl boldı secdede vaķtlarında ucmaħdaġı orunlarunı kördiler muǾāmeleden başķa 
mükāşefe ĥāśıl boldı 

40.6 digenler ( ) firǾavun eytdi sāĥirlerge ( ) įmān kitürüvge 
sizge iźn 

40.7 birmesimden burun mūsāġa įmān kitürdiñiz ( ) düristlikde ol mūsā siĥr 
Ǿilminde sizniñ 

40.8 uluġıñız ve üstādınızdur ( ) şundayın uluġıñızdur ki ( ) sizge ol siĥrni 

üyretdi (  

40.9 ) bes sizniñ ķollarñıznı kisermün ( ) daħı ayaķlaruñıznı kisermün 

( ) 

40.10 ħilāf yaķdan yaǾnį oñ ķollarıñıznı ve śol ayaķlarıñıznı kisermün ( ) daħı 

ayaķlarıñıznı kisermün ( ) daħı 

40.11 sizni ħurma aġaçınıñ buŧaķlarına aśarmun ( ) daħı bilürsiz siz ( ) mūsā birlen 
bizniñ 

40.12 ķayumız ( ) Ǿaźāb yüzinden ķatıraķdur ( ) hem Ǿaźab yüzinden hemįşe 
boġuçıraķdur 

40.13 ( ) sāħirler eytdiler biz sini iħtiyār ķılmaymız ( ) bizniñ 
üzerimizge mūsā kitürgen 

40.14 nerse üzerine ( ) žāhir muǾcizelerden ( ) daħı özimizni yaraŧķan 
allah üzerine 
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40.15 sini iħtiyār ķılmaymız ( ) bes ĥükm ķıla turġan nerseñ birlen ĥükm ķıl 
yaǾnį eytken 

40.16 nerseñni işle ( ) ançaķ bu dünyā tirükliginde ĥükm ķılursun 

( ) 

40.17 düristlikde biz rabbimizge įmān kitürdük ( ) rabbimiz ħaŧalarımıznı (küfr 
ve günāhlarımıznı) yarlıķasun 

40.18 içün ( ) daħı şol nersemizni yarlıķasun içün ( ) ol nerse üzerine bizni 
küçlediñ 

40.19 sin ( ) siniñ küçlegen nerseñ siĥrden bolġuçı ( ) ve allahü teǾālā 
ŝevāb yüzinden 

40.20 izgürek ve Ǿaźāb yüzinden hemįşe bolġuçıraķdur ( ) düristlikde şāǿn 

( ) kimdür rabbisine 

40.21 yavız bolġan ĥālde kilse yaǾnį küfr ve günāh üzerinde ölse ( ) bes düristlikde ol 
kişi içün 

40.22 cehennem bolur ( ) ol cehennemde olmas olsa raĥatlanur idi ( ) daħı 
fāǿideli 

40.23 tiriklik birlen tirik de bolmas ( ) ve kimdür rabbisine įmān kitürgen ĥālde 
kilse yaǾnį įmān 

40.24 üzerinde ölse ( ) taĥķįķ ol kişi dünyāda vaķt izgü Ǿameller kılsa 

( ) 

40.25 bes bu śınıfda bolġan ādemler ( ) alarġa bülend dereceler bolur 

( ) 

40.26 Ǿadn (iķāmet) ucmaħları bolur ( ) ol ucmaħlarnıñ astlarından yılġalar 

40.27 (śular) aġar ( ) ol ucmaħlarda mengü ķalġanları ĥālde ( ) 

40.28 ve bu bülend dereceler küfr ve günāhgirlerinden pāklengen ādemlergedür bu üç āyet 
sāĥirler sözi boluvnı da hem 
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40.29 allahü teǾālā sözi boluvnı da iĥtimāl tuta ( ) ve taĥķįķ biz mūsāġa 

vaĥy ķılduķ (  
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41.1 ) minim ķullarum birlen seyr ķıl yaǾnį isrāǿįl balalarını mıśırdan alup çıķ diyü 

(  

41.2 ) bes ķullarum içün diñgizde ķurı yol ķıl ( ) 
düşmānnıñ 

41.3 irişüvinden ķorķmaġannıñ ĥālde ( ) daħı śuġa ġarķ boluvdan ķorķmaġanıñ ĥālde 

(  

41.4 ) ĥażret-i mūsā birlen ķavmine firǾavun Ǿaskeri birlen iyerdi yaǾnį 
artlarından ķovup çıķdı 

41.5 ( ) bes firǾavunlarnı diñgizden örtken nerse örtdi yaǾnį 
firǾavunler śuġa 

41.6 ġarķ bolup helāk boldılar ( ) daħı fir Ǿavun ķavmini azdurdı 

( ) daħı 

41.7 ĥaķlıķġa köndürmedi ( ) ey isrāǿįl balaları allahü teǾālā firǾavunlarnı ġarķ 
itüp isrāǿįl 

41.8 balalarunı ķutķarġannıñ śonıñda benū isrāǿįlge ħiŧāb ķılup eytdi 

( ) 

41.9 taĥķįķ sizni düşmānıñızdan (firǾavundan hem ķavminden) ķutķarduķ ( ) daħı 
sizge tevrāt birüv 

41.10 birlen vaǾde ķılduķ ( ) ŧūr ŧaġınıñ oñ yaġında 

( ) 

41.11 daħı tįh śaĥrāsında sizge ķudret ĥelvāsı hem yelve ķuşı indürdük 

( )  
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41.12 daħı eytdük sizge biz rızķlandurġan nerseniñ leźįź ve ĥelāl bolġanlarından aşañız diyü 

( ) 

41.13 daħı biz rızķlandurġan nersede azgunlıķ ķılmañız yaǾnį küfrān niǾmet ķılmañız 

( ) 

41.14 bes eger küfrān niǾmet ķılsañız sizge açuvım lāzım ve vācib bolur diyü ( ) ve 

kimdür ( ) 

41.15 ol kişige açuvım lāzım ve vācib bolsa ( ) bes taĥķįķ ol kişi helāk boldı yā ki 
tamuġġa 

41.16 tüşdi ( ) daħį min şundayın ādemni yarlıķarmun ( ) ol ādem küfrden 
tevbe itdi 

41.17 ( ) daħı įmān kitürüv vācib bolġan nersege įmān kitürdi ( ) daħı izgü Ǿamel 
ķıldı 

41.18 ( ) munıñ  śoñında hidāyetde ŝābit boldı ( ) ey mūsā 
iħtiyār 

41.19 ķılġan ķavmiñden (yitmiş ādemden) sini nerse aşuķdurdı ĥażret-i mūsā benū isrāǿįlden 
yitmiş ādemni 

41.20 śaylap allahü teǾālā vaǾde ķılġan orunġa ŧūr ŧaġına tevrāt alurġa kitdi ĥażret-i mūsā 
allahnıñ 

41.21 kelāmına şavķı içün ķavminden özüp kitdi ķavmine artımdan ķalmañız didi ( ) 
ĥażret-i mūsā 

41.22 eytdi ( ) alar (ķavmim) minden yaķındur ( ) minim artımdan kileler 
yaǾnį aramızda az ġına 

41.23 mesāfe ( ) ey rabbim siniñ rıżālıġıñ içün siñe aşuķdım çünki 
emriñe imtiŝāl 

41.24 ķıluvġa Ǿahdiñe vefā ķıluvġa aşuġuv siniñ rıżālıġıñnı vācib ite ( ) allahü teǾālā eytdi 

(  

41.25 ) düristlikde biz buzavġa Ǿibādet ķıluv birlen ķavmiñni balalandurduķ ( ) 
ķavmiñniñ arasından 
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41.26 çıġuvıñ śoñında ĥażret-i hārūn birlen birge ķalġan altı yüz miñ ādem buzavġa Ǿibādet 
ķılġanlar 

41.27 meger on iki miñ ādem gine buzavġa Ǿibādet ķılmaġan ( ) ķavmiñni 
buzavġa Ǿibādet 

41.28 ķıluvġa ündev sebebli sāmirį azdurdı sāmirį mūsā isminde bolġan digenler 

(  

41.29 ) bes mūsā ķavmine açulanġan ve işlerine ķayġurġan ĥālde ķaytdı yaǾnį ŧūr 
ŧaġında ķırķ 

 

II / 42 

 

42.1 kün tevrātnı alġandan śoñ ( ) ĥażret-i mūsā eytdi (  

42.2 ) ey ķavmim sizge rabbiñiz körkem vaǾde birlen vaǾde ķıldı yaǾnį hidāyet ve nūr 
iyesi bolġan tevrāt 

42.3 birüv birlen ( ) eyā sizniñ üzeriñizge Ǿahd uzun boldı mu yaǾnį minim 
sizden 

42.4 ayrulup turuv müddetim uzun boldı mu ( ) yā ki öziñizge lāzım ve 
vācib boluvını 

42.5 tilediñiz mi ( ) rabbiñizden açuvnıñ lāzım boluvını ( ) bes 
vaǾdeme ħilāflıķ 

42.6 ķıldıñız min sizge allahġa įmān kitürüv birlen ve allahnnıñ ķoşķan işlerinde ŝābit boluv 

birlen vaǾde ķılġan idim ( ) 

42.7 buzavġa Ǿibādet ķılġan isrāǿįl balaları eytdiler ( ) siniñ vaǾdeñe 
işimizni 

42.8 mālik boluv birlen yaǾnį iħtiyārımız birlen ħilāflıķ ķılmaduķ yaǾnį sāmirį bizni 
azdurmaġan bolsa vaǾdeñe 

42.9 ħilāflıķ ķılmaġan bolur idük ( ) likin ķıbŧį ķavminiñ ziynetlerinden 
(ĥuliyylerinden) 

42.10 yükler yükletilmiş bolduķ benū isrāǿįl ķıbŧįlerden  ĥuliyyler (altun ve kümiş ziynetleri) 
Ǿāriyetke alġanlar ol 
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42.11 ĥuliyylerni ķaytarup birmegenler mıśırdan çıķġanlarına ķadar benū isrāǿįl ķolında 

ķalġan ( ) bes ol 

42.12 ĥuliyylerni oŧķa taşladuķ ( ) bes oşandaķ sāmirį de özinde bolġan 
ĥuliyyni oŧķa 

42.13 taşladı tevrāt alurġa barmay ķalġan isrāǿįl balaları vaǾdeniñ müddeti tamām boldı diyü 
ĥesāb ķılduķları 

42.14 zamānda bularġa sāmirį eytdi mūsā sizni mįǾādke alup barmadı siz de ķıbtįlerniñ 
ĥuliyyleri bolġanġa köre ol 

42.15 ĥuliyyler sizge ĥarām bir çuķur ķazup içine oŧ yaġayıķ da her ķayumız ol ĥuliyylerni şol 
oŧķa taşlasun 

42.16 didi hem sāmirį ķoşķança ķıldılar ( ) bes sāmirį benū isrāǿįlge ergen 
ĥuliyylerden 

42.17 tenli buzav çıġardı ( ) ol buzavnıñ buzav ŧavışı kibi ŧavışı bardur ( ) bes 
sāmirį 

42.18 hem tabǾileri  eytdiler ( ) bu  buzav sizniñ hem mūsānıñ maǾbūdıdur 

( ) mūsā 

42.19 öziniñ maǾbūdını unutdı şunıñ içün ŧūr ŧaġından isteydür ( ) bozarġa1 Ǿibādet 
ķıluvçılar 

42.20 bilmesler mi ( ) düristlikde buzav alarġa söz (cevāb) ķaytarmas 

( ) daħı 

42.21 alarġa mülklenmes buzav ( ) żararnı hem fāǿideni yaǾnį söyleşürge de kudreti 
bolmaġan buzav 

42.22 niçük maǾbūd bolsun ( ) ve taĥķįķ buzavġa Ǿibādet ķıluvçılarġa hārūn 
(Ǿahm) eytdi 

42.23 ( ) mūsā (Ǿahm) ķaytmasdan burun ( ) ey ķavmim ançaķ buzav 
birlen fitnelenmiş 

42.24 boldıñız ( ) daħı düristlikde sizniñ maǾbūdıñız raĥmet ķıluvçı allahdur 
başķa źāt 

                                                            

1 “bozavġa” olmalı. 
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42.25 tügildür ( ) bes miñe iyeriñiz ve ķoşķan işime boy śunıñız ( ) 
buzavġa Ǿibādet 

42.26 ķıluvçılar eytdiler ( ) biz buzavnıñ Ǿibādeti üzerinde hemįşe turġuçımız 

(  

42.27 ) bizge mūsā (Ǿahm) ķaytķanġa ķadar ( ) mūsā (Ǿahm) 
ķaytķannıñ śoñında 

42.28 ĥażret-i hārūnġa eytdi ey hārūn diyü ( ) ķavmimniñ buzavġa Ǿibādet 
ķıluvı sebebli 

 

II / 43 

 

43.1 azduķlarunı kördügiñ vaķtda nerse ŧıydı sini ( ) allahnıñ rıżālıķı içün açuvda ve 
kāfir 

43.2 bolġan ādem birlen śoġış ķıluvda miñe iyerüviñden * bu maǾnāġa bināǿ ( ) artuķ bola 
yā ki miñe iyermeviñe 

43.3 nerse daġı boldı sini ve ni sebebli miñe iyermediñ bu maǾnāġa bināǿ ( ) artuķ bolmay 

( ) 

43.4 dįnde ķaŧı boluv birlen emrimde miñe Ǿāśį boldıñ mı ( ) ĥażret-i hārūn 
iǾtiźār 

43.5 ķılup ĥażret-i mūsāġa eytdi ey anamnıñ oġlı baǾżılar ĥażret-i mūsā birlen ĥażret-i 
hārūnnıñ 

43.6 anaları bir ataları başķa digenler baǾżılar anaları da ataları da bir likin ananı ħāślav ana 
ŧarafında 

43.7 şefķat ġālib bolduķı içün digenler ĥażret-i mūsā açuvlanup ve hammiyyet dįniyyesi 
ķozġalup ĥażret-i 

43.8 hārūnnıñ oñ ķolı birlen saçından śol ķolı birlen saķalından tutdı şundan śoñ ĥażret-i  

43.9 hārūn bu sözni eytdi ( ) saķalımdan ve baş saçımdan tutma 

( ) 

43.10 düristlikde min ķorķdım ( ) isrāǿįl balalarınıñ arasını 
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43.11 ayurġansun diyüviñden ( ) daħı minim sözimni kitmediñ diyüviñden şunıñ 
içün min 

43.12 alar arasında śoġış açmadım diyü ( ) şundan śoñ ĥażret-i mūsā 

43.13 sāmirįge eylenüp eytdi ey sāmirį siniñ işiñ nerse bu ķabāĥatlikni ķıluvıña sebeb nerse 
diyü 

43.14 ( ) sāmirī cevābda eytdi ( ) min benū isrāǿįl körmegen (bilmegen) 
nerseni 

43.15 kördim (bildim) ĥażret-i mūsā ol ni nerse didi sāmirį eytdi feres ĥayyūtke aŧlanup 
cebrāǿįlniñ siñe 

43.16 kildügini kördim cebrāǿįl aŧlanġan aŧnıñ izinden tofraķ aluvçılıķ köñlime tüşdi şundan 
śoñ 

43.17 tofraķ aldım nindeyin nersege şol tofraķnı taşlasam da ĥāżır it ve ķan ve cān iyesi bolup 
evrildi 

43.18 didi (sāmirįnıñ ĥażret-i cebrāǿįlni tanuvınıñ sebebi sāmirįniñ anası firǾavunnıñ 
öltürüvinden ķorķup 

43.19 sāmirįnı bir yirge taşlaġan bolġan sāmirįnı ĥażret-i cebrāǿįl terbiye itmiş şunıñ içün de 
şiǾirde 

43.20 bu revişçe kilgen 

43.21 * * 

43.22 yaǾnį ĥażret-i cebrāǿįl terbiye ķılġan mūsā (sāmirį) kāfir ammā firǾavun terbiye itken 
mūsā (Ǿahm) 

43.23 peyġamber ( ) bes cebrāǾįlniñ aŧınıñ izinden bir avuç tofraķ aldım 

( ) 

43.24 bes ol bir avuç tofraķnı erimiş ĥuliyy içine atdım (śaldım) ( ) ve 
oşandaķ 

43.25 ķıluvnı nefsim miñe körkem itüp körsetdi şunıñ içün bu ķabāĥatligini ķıldım didi ( ) 
ĥażret-i mūsā 

43.26 sāmirįge eytdi ( ) mundan a kit ( ) bes düristlikde tirik bolġan 
müddetiñde 

43.27 siniñ içündür ( ) körgen ādemiñe eytmeklikiñ ( ) miñe yaķın bolma diyü 
şundan śoñ 
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43.28 sāmirį yapanda şol sözni eytüp yorur bolġan ĥażret-i mūsā sāmirįni kişi birlen 
ķatnaşuvdan ve söyleşüvden 

43.29 ŧıyġan hem bir ādem birlen ķaŧnaşuvnı tilese ĥāżir ikisine bizgek Ǿaraż bola iken 

( ) 

 

II / 44 

 

44.1 daħı siniñ içün āħiretde vaǾde bardur ( ) ol vaǾdege ħilāflıķ ķılmassun yaǾnį 
āħiretde 

44.2 siñe allahnıñ Ǿaźābı birlen vaǾdesi bardur allah ol vaǾdesine ħilāflıķ ķılmas ammā bu 
źikr ķılınġanı dünyā 

44.3 Ǿaźābı ginedür ( ) daħı maǾbūdıña (buzavıña ) ķara ( ) 
şunday 

44.4 maǾbūddur kim ol maǾbūdnıñ Ǿibādetinde turġuçı bolup evrildiñ ( ) ol 
maǾbūdıñnı oŧ birlen 

44.5 yandururmun ( ) munıñ  śoñında maǾbūdıñnı diñigizge ŧaşlamaķ 
birlen ŧaşlarmun 

44.6 ( ) ançaķ sizniñ maǾbūdıñız ( ) şundayın allahdur ki ( ) hiç 
maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķdur 

44.7 ( ) meger ol allah ġınadur ( ) daħı ol allah her nerseni bilüv yüzinden 

śıydurdı ( ) 

44.8 oşandaķ yaǾnį mūsā ķıśśasını ey muĥammed siñe ķıśśa ķılduķımız kibi 

( ) 

44.9 ötkendegi nerselerniñ ħaberlerniñ ħaberlerinden siñe ķıśśa (beyān) ķılurmız 

( ) ve taĥķįķ siñe 

44.10 ĥużūrımızdan bu ķıśśalarnı şāmil bolġan kitāb birdük yā ki körkem źikr ve uluġ şöhret 

birdük maǾnāsında (  

44.11 ) kimdür saǾādet-i ebediyye ve necāt-ı sermediyyeni cıyġan ķurāndan yüz 
döndürse yā ki allahdan yüz 
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44.12 döndürse maǾnāsında ( ) bes düristlikde ol kişi ķıyāmet küninde uluġ 
Ǿaźāb 

44.13 yügini yükler ( ) ol uluġ Ǿaźābda mengü ķalġanı ĥālde ( ) 
ķurāndan 

44.14 yüz döndürgen ādemler içün ķıyāmet küninde yük yüzinden yüklegen Ǿaźābları ni yavız 

boldı ( ) şol 

44.15 kündür ol ķıyāmet küni ( ) ol künde śūrġa ürülür ( ) 
ve ķıyāmet 

44.16 küninde kāfirlerni kök közli bolġanları ĥālde ķobarurmız * Ǿarablar ĥużūrında iñ 
mekrūh bolġan köz kök köz 

44.17 bolġan şunıñ içün de rūmlarnı mekrūh körgenler şuña bināǿ allahü teǾālā bu śıfat birlen 

źikr ķılġan (  

44.18 ) kökrekleri ķayġu birlen tolduķından aralarında taşlarunı yaşrin ķılurlar 

( ) 

44.19 dünyāda turmadıñız meger on tevlik turdıñız diyü eytişürler yaǾnį  dünyāda turuv 
müddetlerini azġa śayurlar 

44.20 ( ) biz kāfirlerniñ eytken nersesini (dünyāda turuv müddetlerini) 

bilgüçirekmiz ( ) 

44.21 şol vaķtde ( ) kāfirlerniñ fikrde toġruraġı eytür ( ) 
dünyāda turmadıñız 

44.22 meger bir kün turdıñız yaǾnį ķıyāmet ķaŧılıķlarunı kördükleri śoñında dünyāda turuv 
müddetlerini bik azġa 

44.23 śayurlar ( ) ey muĥammed Ǿahm sinden taġlarnıñ ĥālinden śorarlar 
benū nakįfden 

44.24 bir ir resūl allahdan ķıyāmet küninde taġlar ni ĥālde bolur diyü śoraġan ( ) bes ey 
muĥammed cevābda eyt 

44.25 sin ( ) rabbim taġlarnı ķum kibi ķılur munıñ  śoñında ol taġlarġa cil 
yiberüp taratur 

44.26 ( ) bes taġlar ķararlanġan ornını yā ki yirni boş hem tiygüz bolġan ĥālde 
ķoyar 
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44.27 yaǾnį tip tiygüz ķılur ( ) ol yirde töben ornını da ve büyük ornını da 

körmessün (  

44.28 ) taġlar ķum kibi ķılınġan künde ādemler ķabrlerinden ķobduķları śoñında 
allahnıñ maĥşerge 

44.29 ündevçisine (isrāfįl Ǿahmga) iyerürler ( ) ol ündevçiniñ ündelmişlerine avuşuv 
bolmas yaǾnį 

 

II / 45 

 

45.1 iyermeske ķudretleri yitmes ( ) daħı allahdan ķorķuv içün tavışlar 

baśılur (  

45.2 ) bes ey muĥammed işitmessün sin meger yaşrun tavış ġına (ayaķ tavışlarnı ġına) 

işitürsün ( ) bu künde 

45.3 (ķıyāmet küninde) ( ) şefāǾat fāǿide birmes ( ) meger şol kişiniñ şefāǾati 

fāǿide birür (  

45.4 ) ol kişige allahü teǾālā şefāǾat ķılurġa iźn birdi ( ) daħı bu kişiniñ allah 
ĥużūrında 

45.5 mertebesi bolduķı içün şefāǾatdegi sözine rāżı boldı ( ) allahü teǾālā 
aldemlerniñ allarında  

45.6 bolġan nerselerni bilür ( ) daħı artlarında bolġan nerselerni bilür 

( ) daħı 

45.7 ādemler allahü teǾālā bilgen nerseni bilüv yüzinden iĥāŧā ķıla almaslar (allah bilgen 
nerseni bilmesler) 

45.8 ( ) hemįşe tirik bolġan ve Ǿālimniñ tedbįr ķıluvçı bolġan allahġa 
yüzler 

45.9 iyildi ( ) ve taĥķįķ žulmni yüklegen ādem żarar itdi ve helāk boldı 

(  
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45.10 ) ve kimdür izgü işlerden baǾżısını ķılur ( ) müǿmin bolġan 

ĥālde (  

45.11 ) bes ol kişi yavızlıķlarında artdurulmış boluvdan ķorķmas ( ) daħı 
izgüliklerinde kimitilmiş  

45.12 boluvdan ķorķmas ( ) daħı bu źikr kılġan nerselerni indürgen kibi 

( ) ķurānnı 

45.13 Ǿarab tilinde bolġan ķurān itüp indürdük ( ) daħı ķurānda vaǾįd (Ǿaźāb ) 
āyetlerinden 

45.14 ķat ķat beyān ķılduķ ( ) ādemler günāhlardan śaķlansunlar içün 

( ) yā ki 

45.15 ol ķurān ādemlerge vaǾažni peydā ķılur ( ) bes allahü teǾālā źātında hem 
śıfatında maħlūķlarġa 

45.16 oħşavdan bülend (yıraķ) boldı ( ) ol allahü teǾālā ħocadur ķoşuvı ve ŧıyuvı 

yürügüçidür ( ) 

45.17 źātında hem śıfatında ŝābitdür ( ) ey muĥāmmed (Ǿahm) ķurān oķuvnı 

aşuķdurma (  

45.18 ) ķurānnıñ vaĥysi siñe tamām boluvdan ilk yaǾnį cebrāǿįl teblįġ itüp  
boşanmasdan ilk 

45.19 oķurġa kirişme  ( ) daħı ey rabbim Ǿilminni artdur diyü eyt yaǾnį śora 

(  

45.20 ) ve taĥķįķ ādem (Ǿahm)ge mundan burun maǾhūd aġaçdan aşama diyü 

emr ķılduķ ( ) 

45.21 bes emrimizni unutdı ( ) ve ādemde emrimiz üzerine ŝebātnı tapmaduķ yā ki 
günāhġa ķaśd ķıluvnı 

45.22 tapmaduķ belki ħaŧālıķ birlen ķıldı maǾnāsında ( ) ve ey muĥammed şol 
vaķtni beyān ķıl ol 



  1304

45.23 vaķtda biz feriştelerge eytdük ( ) ādemge secde ķılıñız diyü 

( ) bes ferişteler secde 

45.24 ķıldılar meger iblįs secde ķılmadı ( ) iblįs secde ķıluvdan baş tartdı yā ki ferişteler 
secde ķıldılar 

45.25 meger iblįs secde itüvden baş tartdı ( ) bes eytdük biz ( ) ey ādem 

( ) 

45.26 düristlikde bu iblįs siñe hem ħatunıña düşmāndur ( ) bes ol iblįs sizni 
cennetden 

45.27 çıġarmasun yaǾnį cennetden allahnıñ çıġaruvına sebeb bolmasun ( ) bes bu vaķt 
yavız bolursun yā ki 

45.28 maǾaş istev birlen meşaķķatlenürsün maǾnāsında evvelgi maǾnāga bināǿ allahü teǾālānıñ 
ādem Ǿaleyhi’s-selāmnı gine yavız bolursun 

 

II / 46 

 

46.1 diyü ħāślavı ādem Ǿaleyhi’s-selāmnıñ yavız boluvı ħatunı ĥavvānıñda yavız boluvını 

müstelzim bolduķı içün (  

46.2 ) düristlikde siniñ içün cennetde açuķmassızlıķ bardur ( ) daħı 
kiyimden yalanġaç 

46.3 bolmassızlıķ bardur ( ) daħı düristlikde sin ucmaħda śusamassun 

( ) daħı 

46.4 siñe cennetde ķuyaş issi de irişmes ( ) bes ādemge şeyŧān vesvese ķıldı 

( ) 

46.5 eytdi şeyŧān ( ) ey ādem aşaġan ādem olmay turġan aġaçķa 
delālet 

46.6 ķılaym mu sini ( ) daħı kitmey ve żaǾįf bolmay turġan mülkke delālet 

ķılaym mu ( ) 



  1305

46.7 bes ādem birlen ĥavvā iblįs ķoşķan aġaçdan (buġday aġaçından) aşadılar 

( ) 

46.8 bes ādem birlen ĥavvānıñ Ǿavretleri žāhir boldı ( ) daħı ürtünür içün 
Ǿavretlerine 

46.9 yabışdururġa kirişdiler ( ) ucmaħ aġaçınıñ yafraķlarından (incįr aġaçınıñ 
yafraķından) 

46.10 ( ) daħı ādem rabbisine günāhlı boldı hem maŧlūbından adaşdı yā ki 
toġrılıķdan 

46.11 adaşdı ( ) munıñ  śoñında rabbisi ādemni iħtiyār ķıldı ve tevbege ĥaml 
ķıluv birlen özine 

46.12 yaķın ķıldı ( ) bes ādem (Ǿahm)nıñ tevbesini allah ķabūl itdi hem 
tevbesinde ŝābit 

46.13 boluvġa köndürdi ( ) allahü teǾālā eytdi ey ādem ve ĥavvā 
cennetden yirge cıyulġanıñız ĥālde 

46.14 tüşiñiz ( ) baǾżıñız baǾżıñızġa düşmāndur ( ) bes eger 
sizge minden ĥaķlıķġa 

46.15 köndürgüçi (kitāb daħı resūl ) kilse ( ) bes kimdür minim ĥaķlıķġa 
köndürgüçi kitābıma daħı 

46.16 resūlime iyerse ( ) bes ol kişi dünyāda toġrı yoldan adaşmas ve āħiretde 
yavız bolmas 

46.17 ( ) ve kimdür minim źikrimden yaǾnį mini iske tüşüre turġan ve 
minim Ǿibādetime ündey 

46.18 turġan kitāb birlen resūlden yüz döndürse ( ) bes düristlikde ol kişi içün 
tar 

46.19 bolġan tiriklik bolur ( ) daħı ol kişini ķıyāmet küninde śoķır itüp 
ķobarurmız 

46.20 ( ) bu kişi ķıyāmet küninde eytür ey rabbim mini ni içün śoķır itüp 
ķobardıñ 

46.21 ( ) ve taĥķįķ miñ dünyāda vaķt körgüçi idim diyü ( ) allahü 
teǾālā cevābda eytür 
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46.22 ö dıñ (ziñ oşandaķ ķıl ) siñe žāhir bolġan āyetlerim bes ol 
āyetlerni 

iz kildi 

erge iǾtibār ķılup 46.23 unutdıñ yaǾnį ol āyetl ķaramadıñ ( ) oşandaķ bu 
ķıyāmet küninde sin de 

liñçe ķaldurulur 46.24 unutulmış bolursun yaǾnį siñe de ķaralmas śoķır ĥā

( ) oşandaķ yaǾnį 

ına çömüv 
āf ķılġan ādemni de 

46.25 ķurān birlen resūlden yüz döndürgen ādemni cezāǿ ķılıķımız kibi nefs arzular
birlen isr

46.26 şulay cezāǿ ķılurmız ( ) daħı rabbisiniñ āyetlerine įmān kitürmegen 
ādemni de şulay cezāǿ 

46.27 ķılurmız ( ) elbette āħiret Ǿażābı ( ) ķaŧıraķ ve hemįşe 
boluvçıraķdur yaǾnį maǾişetniñ 

ażābından (46.28 tar boluv Ǿ ) mekke kāfi hir bolmadı mu 

(

rlerine żā

) 

 

II / 47 

mekke kāfirlerinden burun ötken zamān ehllerinden köpisini helāk ķılduķ 

 

47.1 

( ) ol mekke 

kliñ 
ŝerlerini körürler 

47.2 ehlleri ötken zamān ehlleriniñ turġan orunlarında yürürler hem alarnıñ helā
e

47.3 ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan nerselerde Ǿibretler bardur ( ) 

rġan Ǿaķl iyele

ġafletden ŧıya 

47.4 tu ri içün ( ) ve eger rabbiñden ilk bolġ
bolmasa idi 

an söz 

dniñ Ǿaźābını kiçüktü47.5 yaǾnį ümmet-i muĥamme rüv birlen vaǾde bolmasa idi ( ) 
 ehllerine ötken zamān

47.6 iñgen Ǿaźāb mekke kāfirlerine lāzım bolur idi ( ) daħı Ǿaźāb içün aŧalm
müddet 

ış 
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47.7 bolmasa idi ötken zamān ehllerine ingen Ǿaźāb bu mekke kāfirlerine de lāzım bolur idi 
allahü teǾālā 

47.8 biş vaķt namāznıñ vaķtları ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) bes
ey muĥamme

 
d 

47.9 kāfirlerniñ ĥaķıñda eytken sözlerine śabrlıķ ķıl ( ) d 
itken ĥāliñde 

daħı rabbiñe ĥam

47.10 namāz oķuv ( ) kuyaş ŧoġmasdan te namāznı oķuv  burun yaǾnį ir

( ) 

ŧmasdan burun nam47.11 daħı ķuyaş ba āz oķuv ikindi namāzını ( ) da
ki

ħı 
çniñ  

ıǾ namāzını 47.12 sāǾatlerinden baǾżısında namāz oķuv yaǾnį aħşam birlen yass

( ) daħı kündizniñ 

gi yarŧısınıñ 
āħiri śoñġı 
47.13 ŧaraflarında namāz oķuv yaǾnį öyle namāzını öyle namāzı kündizniñ evvel

47.14 yarŧısınıñ başı bola ( ) bu vaķtlarda namāz oķuv allah ĥużūrından nefsiñ rāż
bola turġan 

ı 

įd içün (47.15 nersege irişüviñni üm ) ey muĥammed Ǿahm iki köziñniñ 
ķaravını 

47.16 şol nersege śozma( ) ol nerse bi ı 
ürdük 

rlen kāfirlerden bolġan türli śınıflarn
fāǿidelend

47.17 ( ) dünyā tirikigin
ünyā 

rikliginiñ ziynetine

iñ ziyneti birlen fāǿidelendürdük yaǾnį kāfirlerni 
fāǿidelendürgen d

47.18 ti  iki köziñniñ ķaravını śozma ( ) ol fāǿidelendürgen 
nersemizde 

47.19 kāfirlerni balalanduruvımız içün ( ) ve r ñ 
gen 

ızķdan izgürekdür hem hem

abbiñniñ āħiretde sini
içün ĥāżirlen

47.20 rızķı dünyāda kāfirlerge birilgen r įşe ķalġuçıraķdur 

( ) 

47.21 ve ey muĥammed öziñe iyergen ādemlerge namāz birlen emr ķıl ( ) daħı 
namāz üzerine devām it 
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47.22 ( ) biz sinden rızķ śoramaymız yaǾnį öziñni rızķlanduruvnı da hem öziñe 
iyergen 

47.23 ādemlerni rızķlarnduruvnı da siñden śoramaymız ( ) biz sini de ve alarnı da 
özimiz rızķlandururmız 

47.24 ( ) ve maķtalmış śoñġı ĥāl taķvālıķ iyeleri içündür ( ) daħı mekke 
müşrikleri 

47.25 eytdiler ( ) kāşki muĥammed ( bbinden öziniñ ĥaķķ 
peyġamber idükine delālet 

Ǿahm) ra

ılġan muǾciz47.26 ķ elerni bizge kitürse idi diyü ( ) eyā ol müş rge kilmedi mü

(

rikle  

 

47.27 ) evvelgi kāġıdlarda bolġan nerselerniñ žāhir delįlleri yaǾnį tevrāt ve incįlde ve 
başķa kütb-i 

m peyġa
lāk ķılınġan avmlerniñ ħaberleri 

47.29 (

47.28 semāviyede bolġan iǾtiķādlar ve ĥükmler he mberlerni yalġan tutuv sebebli 
he  ķ

) ve eger biz mekke müşriklerini muĥammed (Ǿahm) dan burun 
irlen  

 

48.1 helāk ķılġan bolsaķ idi (

Ǿaźāb b

II / 48 

 

) elbette bu müşrikler ķıyāmet küninde eytürler idi 

(  

48.2 ) ey rabbimiz kāşki bizge dįn üyretüvçi peyġamber yibergen bolsañ idi 

( ) bes 

48.3 biz siniñ āyetleriñe iyerür idiñ ( ) dünyāda öltürülmes ve esįr boluv 
birlen ħor 

 bolmas an daħı āħiretde tamuġġa kirüv sebebli rüsvāy bolmasımızdan burun (48.4 ımızd ) 
t sin ey muĥ d ey amme
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48.5 (Ǿahm) mekke müşriklerine ( ) bizden ve
tüvçidür 

 sizden her birimiz śoñġı ĥāli niçük 
bolaçaġını kü

48.6 ( ) bes śoñġı ĥāliñizni kütiñiz ( ) bes tiz bilürsiz 

( )  

ñ iyeleri (48.7 kimlerdür ĥaķķ ve toġrı yolnı ) ve kimlerdür azġunlıķdan ĥaķķ 
yolġa könülgen ādemler 

aha) sūre em on a emesi tamām boldı 48.8 (ŧ siniñ tercemesi tamām boldı h ltunçı cüzǿniñ terc
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48.9 yigirmi birinçi sūre (enbiyāǿ) sūresi mekkede ingen yüzde on iki āyet 

48.10 bismillahiǾr-raĥmaniǾr-raĥįm 

48.11 ( ) ķıyāmetni inkār itüvçi ādemler içün ĥesābları yaķın boldı bu 
yaķınlıķ ötkenge 

48.12 ķaraġanda yā ki allah ĥużūrında yā ki her keleçek nerseniñ yaķın boluvına bināǿen 

( ) ve ol 

48.13 ķıyāmetni inkār itüvçi ādemler ĥesābdan ġafletdedür hem ĥesāb ĥaķında fikr ķıluvdan 
yüz döndürüvçilerdür 

48.14 ( ) ol ķıyāmetni inkār itüvçilerge rablerinden bolġan ġaflet 
yuķusından 

48.15 oyġata turġan źikr (ķurān) kilmes ( ) ol źikrniñ indürülüvi ve lafżı yoķdan bar 
bolġan 

48.16 idi ( ) meger ġaflet yuķusından oyġata turġan źikr kildi ise ol źikrni ķıyāmetni 

48.17 inkār itüvçiler işitürler ( ) ĥālbūkim ol źikr birlen oynarlar yaǾnį ol źikrni 
ħorlarlar 

48.18 ve masħara ķılurlar ( ) köñilleri ġāfil bolġanları ĥālde işitürler 

( ) 

48.19 ve sırlarını yaşirdiler ( ) žālim bolġan kişilerdür sırlarını yaşirüvçiler eger bu 

söz ( ) 

48.20 niñ (ve ondan) bedel bolsa yā ki žālim bolġan ādemler sırlarını yaşirdiler maǾnāsında 

bolup ( ) ge 

48.21 fāǾil bolsa ( ) bu sırları oşbudur žālim müşrikler eytdiler bu muĥammed tügildür 

( ) meger sizniñ kibi 

48.22 ādemdür ( ) eyā siĥrge iyeresiz mi ( ) ĥālbukim öziñiz 
muĥammed kitürgen 

48.23 nerseniñ siĥr idükni bilesiz yaǾnį kāfirler şol revişçe sırlaşdılar ĥāśıl müşrikler resūl 
allahnıñ ādem boluvı 

48.24 birlen peyġamberlik daǾvāsında yalġançı boluvına istidlāl ķılġanlar çünki müşrikler 
iǾtiķādında peyġamber ferişte gine 
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48.25 bola daħı resūl allahnıñ kitürgen muǾcizeleriniñ meŝelā (ķurānnıñ) siĥr boluvına istidlāl 

ķıldılar ( ) 

48.26 eyt sin bu yaşrin sözlerni söylevçi müşriklerge ( ) rabbim 
kökdegi 

48.27 ve yirdegi sözni bile kirek ķıçķurup söylengen ve kirek aķrun söylengen söz bolsun 

(  

48.28 ) ve ol allahü teǾālā her bir tavışnı işitüvçidür ve her bir nerseni bilgüçidür bes 
sizniñ sırlarıñıznı 

 

II / 49 

 

49.1 ve yaşrin söylengen söziñizni de işitür ve bilür ( ) müşrikler ķurānnı 
siĥr gine dip 

49.2 eytmediler belki tüşlerniñ bāŧıller birlen ķaŧnaşķanı didiler yaǾnį muĥammed Ǿahmnıñ 
tüşinde körgen bāŧıl 

49.3 ħayālleri didiler ( ) belki muĥammed Ǿahm allahġa ķurānnı iftirāǿ ķıldı (özi 
çıġardı) didiler 

49.4 ( ) bu sözleri birlen gine de kifāyelenmediler belki muĥammed cırçı söylegen 
ķurānı şiǾr 

49.5 (cır) didiler ( ) bes bizge muĥammed Ǿahm kitürsün ( ) 
evvelgi peyġamberler 

49.6 yiberilgen nerseniñ oħşaşı yaǾnį śāliĥ peyġamberge birilgen teve kibi mūsā 
peyġamberge birilgen ŧayaķ 

49.7 ve aķ ķol kibi Ǿįsā peyġamberge birilgen közsizlerni közli ķıluv ve ölüklerni tirgüzüv 
kibi muǾcizeni kitürsün 

49.8 ( ) mekke müşriklerinden ilk bolġan ķarye ehlleri āyetler ve 
muǾcizeler kitürdügimiz  

49.9 vaķtinde įmān kitürmediler ( ) alarnı āyet ve muǾcizelerni yalġanġa tutuvları 
sebebli helāk itdük 

49.10 ( ) eyā bu mekke müşrikleri śoraġan āyetleri muǾcizeleri ķilgen vaķtde 
įmān kitürürler mi 
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49.11 elbette kitürmesler bes evvelgi ümmetlerge kilgen dünyā Ǿaźābı bu müşriklerge de kilür 

( ) 

49.12 ve ey muĥammed sinden burun peyġamber itüp yibermedük ( ) meger irlerni gine 
yiberdük yaǾnį 

49.13 ādemlerge dįn üyretür içün hiçbir vaķt peyġamber itüp ferişte yiberdügimiz yoķ 

( ) 

49.14 ol peyġamber bolġan irlerge vaĥy ķılurmız ( ) bes ey mekke müşrikleri 
Ǿilm 

49.15 ehlinden śorañız yaǾnį evvelgi peyġamberlerniñ ĥālinden alar ādem mi ferişte mi 

olmışlar (  

49.16 ) eger öziñiz bilmes bolsañız ( ) daħı evvelgi peyġamberlerni 
ķılmaduķ biz 

49.17 ( ) ŧaǾām aşamay turġan ten ( ) daħı evvelgi 
peyġamberlerde 

49.18 dünyāda mengü bolmadılar bu āyet kāfirlerniñ “ni boldı bu muĥammed Ǿahmge ŧaǾām 
aşay hem bazarda biri 

49.19 özi min peyġamber diyü eyte” digen sözlerine cevāb bola ( ) munıñ 
śoñında 

49.20 evvelgi peyġamberlerni vaǾdelerinde rast ķılduķ yaǾnį düşmānlarıñıznı helāk itemiz ve 
öziñizni ķutķaramız 

49.21 digen ve Ǿumrede ( ) bes Ǿaźābdan peyġamberlerni daħı özimiz 
tilegen ādemlerni 

49.22 (peyġamberlerge įmān kitürgen ve kitüreçek ādemlerni) ķutķarduķ ( ) 
daħı küfrde ve günāhlarda 

49.23 isrāf ķıluvçılarnı helāk itdük ( ) ey ķureyş kāfirleri taĥķįķ sizge 
ķurān 

49.24 indürdük ( ) ol ķurānda sizge vaǾaž bardur ( ) eyā Ǿaķlıñıznı śarf ķılup 
oylap 
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49.25 ķaramaysız mı eger oylasañız ķurānġa įmān kitürür idiñiz ( ) ķarye 
ehlinden köpisini 

49.26 śındurduķ (helāk itdük) ( ) ol ķarye ehli žulm ķıluvçı boldı ( ) 
ve ol ķarye 

49.27 ehlini helāk itdügimiz śoñında alar ornına yaratduķ ( ) ikinçi ķavmni 

( ) 

49.28 bes ol ķarye ehli Ǿaźābımıznıñ ķaŧılıġını sizgenleri zamānda ( ) şol 
vaķtduķ 

 

II / 50 

 

50.1 ol ķarye ehli ķaryelerinden ĥayvānlarına aŧlanġanları ĥālde yā ki aŧlanġan ādemlerge 
oħşaġanları 

50.2 ĥālde ķaçar boldılar ( ) alarġa ħorlap eytildi ķaryeleriñizden ķaçmañız 

( ) 

50.3 daħı şol nersege kiri ķaytuñız ( ) ol nersede niǾmetlendiñiz ve leźźetlendiñiz 

( ) 

50.4 daħı turġan orunlarıñızġa ķaytuñız ( ) teñde ķılġan işleriñizden ve 
mallarıñızġa 

50.5 ingen nerseden śoralmış boluvıñız içün diyü ( ) Ǿaźābnı körüp ķutulurġa 
hiçbir vech 

50.6 ķalmaduķını bilgeç eytdiler ey bizniñ ökinçimiz ( ) düristlikde biz žulm 
ķıluvçılar bolduķ 

50.7 ( ) bes hemįşe bu “ ” digen söz müşriklerniñ duǾāǿları ve 
tekrār itken  

50.8 sözleri boldı ( ) ol müşriklerni urulġan igen kibi ķılġanımızġa ķadar 

( ) 
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50.9 söngenleri hālde yaǾnį ölgenleri hālde yaǾnį ķılıç birlen öltürülmiş bolġanlarına ķadar 

“ ” 

50.10 digen sözni tekrār ķılurlar ( ) daħı biz kökni ve yirni yaratmaduķ 

( ) 

50.11 daħı kök birlen yir arasındaġı nerselerni yaratmaduķ ( ) oyun ve Ǿabes bolġanları 
ĥālde belki kemāl 

50.12 ķudretimizge delālet ķılġanları ve bendelerimizge fāǿideli bolġanları ĥālde yaratduķ 

( ) 

50.13 eger biz fāǾidesiz nerseni (balanı yā ki ħatunnı) tutuvnı tilesek idi ( ) öz 
ĥużūrımızdan 

50.14 bolġan levhni (vildānlardan yā ki ħūri ķızlarından) tutar idi ( ) eger lehv 
tutuvnı ķıluvçı 

50.15 bolsaķ bizniñ ĥaķımızda bu maĥāl bolduķından biz bala yā ki ħatunnı tutar bolmaduķ 

( ) 

50.16 belki biz ĥaķķ (įmān) birlen bāŧıl (küfr) üzerine aŧarımız yaǾnį ĥaķnı bāŧılge üstün 

ķılurmız ( ) 

50.17 bes ĥaķķ-ı bāŧılnı cuyar ve bitürür (demġniñ aśl maǾnāsı mini śındurmaķ)( ) 
bes şol 

50.18 vaķtduķ bāŧıl kitküçi ve helāk boluvçıdur (zehūķ aśl maǾnāsı cānnıñ çıġuvı digen söz) 

50.19 ( ) ve ey müşriklerni ökinçdür sizge allahġa dürist bolmaġan nerse 
birlen allahnı 

50.20 śıfatlavıñızdan ( ) ve ol allahnıñ mülki ve maĥlūķıdur köklerde 
hem yirlerde bolġan 

50.21 nerseler ( ) daħı allahnıñ öziniñ ĥużūrında bolġan źātlar (ferişteler) 

( ) 

50.22 allahnıñ Ǿibādetinden tekebbürlenmesler ( ) daħı Ǿibādetde Ǿāciz de 

bolmaslar (arumaslar) (  
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50.23 ) daħı allahġa kiçde ve kündizde tesbįĥ itürler ( ) yalķımaġanları 

ĥālde (  

50.24 ) belki müşrikler yirden maǾbūdlar tutdılar yaǾnį śanemlerni maǾbūd 

tutdılar (  

50.25 ) ol maǾbūdlar meyyitlerni ķabrlerinden ķobarurlar müşrikler açuķ śanemler 
meyyitlerni tirgüze dimeseler de 

50.26 likin śanemlerni maǾbūd tutuvlarına bu daǾvā lāzım bola şunıñ içün allahü teǾālā ħorlap 
bu sözni eytdi 

50.27 allahnı birlevniñ delįli ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyet indi ( ) eger kök 

50.28 birlen yirde allahdan başķa maǾbūdler bolsa idi ( ) kök birlen yir bozulur  ve 
nizām-ı müşāhidden 

50.29 çıġar idi çünki ĥākimniñ teǾaddüdi vaķtinde Ǿālemniñ Ǿādeti şulay bu āyet birlen 
istidlālde ehl-i kelām 

 

II / 51 

 

51.1 kitāblarında delįller özinçe beyān itilmişdür istedüki ādem maĥalline mürācaǾat ķılur 

( ) 

51.2 bes Ǿarşnıñ rabbisi bolġan allah pāk ve yıraķ boldı ( ) müşriklerniñ śıfatlaġan 
nersesinden yaǾnį 

51.3 şerįk hem ħatun ve bala tutuvdan ( ) allahü teǾālā ķılġan işinde nige 
böyle ķıldıñ diyü 

51.4 śoralmış bolmas çünki allahü teǾālā her işni tiyüşinçe bilüp ve ĥikmetke muvāfıķ itüp 

ķılur ( ) 

51.5 ve ādemler ķılġan işlerinden śoralurlar çünki ādem her işni tiyüşinçe bilmey fikrinde ve 
içtihādında ħaŧā bolurġa 

51.6 mümkin bu āyet idāre-i müsteķaleni ibŧālge işāret bolurġa yarasa kirek ( ) 
belki  

51.7 kāfirler allahdan başķa maǾbūdler tutdılar ( ) ey muĥāmmed (Ǿahm) eyt sin 
kāfirlerge allahdan 
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51.8 başķa bolġan nerselerniñ maǾbūd boluvına delįliñizni kitüriñiz ( ) bu 
ķurān yā ki tevĥįd minim 

51.9 birlen birge bolġan ādemlerniñ (müǿminlerniñ) źikridür ( ) daħı minden ilk 
bolġan ādemlerniñ 

51.10 źikridür semāvį kitāblarnıñ küllisine ķarañız her birisinde tevĥįd birlen şirkden ŧıyuv 

birlen emr bar (  

51.11 ) belki kāfirlerniñ köpisi ĥaķnı yaǾnį ķurānnı yā ki tevĥįdni bilmesler ve 
ĥaķķ birlen bāŧıl 

51.12 arasını ayurmaslar ( ) bes alar ĥaķnı bilmedükleri içün ķurāndan yā ki 
tevĥįdden yüz 

51.13 döndürürler ( ) ey muĥammed (Ǿahm) biz sinden ilk hiçbir 
perġamber yibermedük 

51.14 ( ) meger yiberdük ise ol peyġamberge vaĥy ķılur bolduķ ( ) düristlikde 

şāǿn ( ) 

51.15 hiç maǾbūd-ı biǾl-ĥaķķ yoķdur meger min ginemün ( ) bes miñe ġına Ǿibādet 
ķıluñız yaǾnį mini birleñiz 

51.16 feriştelerniñ maǾśūm boluvlarını beyānda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi bu 
źikr ķılınaçaķ āyet 

51.17 ħuzāǾa ĥaķında ingen digenler ħuzāǾalar ferişteler allahnıñ ķızları allahü teǾālā 
feriştelerni bala itüp 

51.18 tutdı digenler ( ) ħuzaǾa kāfirleri allah bala tutdı didiler yaǾnį 
ferişteler 

51.19 allahnıñ ķızları didiler ( ) pāk ve yıraķ boldı allahü teǾālā bala tutmaķdan 

( ) 

51.20 ferişteler allahnıñ ķızları tügil belki alar ĥürmetli ķullardur ( ) ferişteler 
sözleri 

51.21 birlen allahġa ilk bolmaslar yaǾnį allahü teǾālā eytmesden burun hiç nerse eytmesler 
belki allahnıñ 

51.22 sözine iyerürler ( ) daħı ferişteler allahnıñ emri birlen Ǿamel ķılurlar yaǾnį 
allahü teǾālā 
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51.23 ķoşmaġan işlerni işlemesler yaǾnį allahü teǾālāge söz birlen de Ǿamel birlen de ilk 
bolmaslar ĥāśıl bu āyet 

51.24 feriştelerniñ maǾśūm boluvına yaǾnį günāhsız boluvına delālet ķıla ( ) 
allahü teǾālā feriştelerniñ 

51.25 allarında bolġan nerseni de (ilk ķılġan Ǿamellerni de) bilür ( ) daħı feriştelerniñ 
arŧlarında 

51.26 bolġan nerseni de (keleçekde ķılaçaķ Ǿamellerni de) bilür ( ) daħı 
ferişteler şefāǾat 

51.27 ķılmaslar meger şefāǾat ķıluvġa rāżı bolġan ādemlerge gine şefāǾat ķılurlar 

( ) 

51.28 daħı ol ferişteler allahdan ķorķuvdan ve allahnıñ mehābetinden ķalturavçılar ve 

titrevçilerdür ( ) 

51.29 ve feriştelerden ķayusı eytür ( ) min allahdan başķa maǾbūdmun diyü 

( ) bes bu sözni 

 

II / 52 

 

52.1 eytüvçi ferişte ( ) bu ferişteni cehennem birlen cezālarmız 

( ) bu cezālavımız 

52.2 kibi Ǿibādetni ornından başķaġa ķoyuv sebebli žulm ķıluvçılarnı cezālarmız 

( ) kāfir 

52.3 bolġan ādemler bilmediler mü ( ) düristlikde kökler birlen yirler ( ) 
birisi 

52.4 birisine yabışķan boldılar ( ) bes havvāǿ birlen ayurduķ biz kökler birlen 

yirlerni (  

52.5 ) ve her bir tirüklik iyesi bolġan nerseni śudan yaratduķ bu āyetden tapılur 
śuvı birlen 

52.6 cansız nerselerde tirüklikniñ žuhūrı da maǾlūm bola ( ) bu ķadar Ǿalāmetler 
žāhir bolġaçda kāfirler 
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52.7 įmān kitürmesler mi ( ) daħı yirde ŝābit bolġan ŧaġlar yaratduķ 

( ) 

52.8 yirniñ sizni silkitüvi mekrūh bolġanlıķı içün ( ) daħı yirde kiñ yollar 
yaratduķ 

52.9 ( ) ādemler seferlerinde maķśūdlarına könilsünler içün 

( ) daħı kökni 

52.10 yıġılup tüşüvden śaķlanmış tevbe ķılduķ ( ) ve ol kāfirler kökniñ 
Ǿalāmetlerinden (ķuyaş 

52.11 ve ay ve yuldızlarından) yüz döndürgüçilerdür yaǾnį bu Ǿalāmetlerde fikr ķılmaslar 

( ) ve ol 

52.12 allahü teǾālā şundayın źātdur ( ) kiçni daħı kündizni yaratdı 

( ) 

52.13 daħı ķuyaşnı ve aynı yaratdı ( ) bu ķuyaş ve ay ve yuldızlardan her 
birisi kökde tizlik 

52.14 birlen seyr ķılurlar * bu āyet heyǾet-i cedįdege münaķıż bolmasa kirek ķuyaşıñda nevǾi 
ĥareketni dürist körmişler 

52.15 cāǿizdür ki bir orunda ĥareket  ķılur yā ki köz körüvinde seyr ķılġan kibi körünüvinden 
allahü teǾālā şol revişçe 

52.16 beyān ķılġan bolur (ve allah aǾlem) ( ) ve biz sinden ilk hiç 
ādem içün 

52.17 dünyāda mengü ķaluvçılıķnı ķılmaduķ ( ) eyā sin ölseñ alar 
dünyāda mengü ķaluvçılar mı 

52.18 elbette alar da mengü ķalaçaķ tügillerdür belki öleceklerdür ( ) her 
bir can iyesi ölüm 

52.19 açısını tatuvçıdur ( ) ve sizni fitne içün yavızlıķ ve 
izgülik 

52.20 birlen imtiĥān ķılurmız yavızlıķġa śabr ķılup izgülikke şükr ķılursız mı yā ki yoķ mı 
yavızlıķdan faķįrlik 

52.21 ve avruv kibi nerseler murād izgülikden selāmetlik ve baylıķ kibi nerseler murād 

( ) 
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52.22 ve her ķayçan ey muĥammed sini kāfir bolġan ādemler körse ( ) sini 
tutmaslar meger masħara ķılına 

52.23 turġan nerse itüp tutarlar hem eytürler ( ) maǾbūdlarıñıznı yavızlıķ 
birlen źikr ķıluvçı şol 

52.24 ādem mi diyü ( ) ĥālbūkim ol kāfirler allahnıñ tevĥįd birlen yā 
ki ħalķnı  ĥaķlıķġa 

52.25 köndürüv birlen źikrini inkār ķılurlar bes  masħara ķılınurġa özleri tiyüşlilerdür 

( ) 

52.26 ādemni aşuġçılıķdan yaratıldı ādem de aşuġçılıķ śıfatı ifrāŧ derecede bolduķı içün göyā 
ki aşuġçılıķdan 

52.27 yaraŧılġan bola ( ) dünyāda daħı āħiretde Ǿaźāblarımnı sizge 
körsetürmün bes 

52.28 Ǿaźābda mini aşuķdurmañız ( ) ve kāfirler eytürler resūl allahġa hem 
śaĥābelerge bu Ǿaźāb 

52.29 yā ki ķıyāmet vaǾdesi ķayu zamān diyü ( ) eger söziñizde rast bolsañız 

(  

 

II / 53 

 

53.1 ) eger kāfirler bilseler idi ( ) yüzlerinden tamuġ otnı 
yiberilmegen 

53.2 (ŧıyılmaġan) vaķtni ( ) daħı arķalarından tamuġ oŧnı yiberilmegen (ŧıyılmaġan) 
vaķtnı 

53.3 ( ) daħı Ǿaźābdan ŧıyılmaġan vaķtni yaǾnį özleriniñ şundayın Ǿaźābda 
boluvlarını bilseler 

53.4 idi kāfirler Ǿaźābnı aşuķdurmaslar idi ( ) belki kāfirlerge Ǿaźāb vaǾdesi yā 
ki 

53.5 tamuġ yā ki ķıyāmet kinet kilür ( ) bes kāfirlerni ĥayrān ķılur ol Ǿaźāb vaǾdesi yā 
ki tamuġ 



  1320

53.6 yā ki ķıyāmet ( ) bes kāfirlerniñ Ǿaźāb vaǾdesini yā ki tamuġnı yā ki 
ķıyāmetni kiri 

53.7 ķaytaruvġa küçleri yitmes ( ) daħı kāfirlerge mühlet de birilmes 

(  

53.8 ) ve taĥķįķ sinden ilk bolġan peyġamberler de ħorlanmış boldı bu söz resūl allahnı 

tesliye bola (  

53.9 ) bes peyġamberlerden masħara ķılġan ādemlerge indi 

( ) ħorlaġan 

53.10 nerseleriniñ cezāǿları ( ) ey muĥammed Ǿahm ħorlavçılarġa eyt sizni kim 

śaķlar (  

53.11 ) kiçde ve kündizde allahnıñ Ǿaźābından yaǾnį allahü teǾālā Ǿaźāb ķıluvnı tilese 

hiç kim śaķlay almas (  

53.12 ) belki ol kāfirler rableriniñ źikrinden (ķurāndan) yüz 
döndürgüçilerdür 

53.13 ( ) belki ol kāfir içün Ǿaźābdan ŧıya turġan bizden başķa maǾbūdlar 
bar mı? 

53.14 elbette yoķ ( ) kāfirlerniñ maǾbūd tutķan nerseleriniñ özlerine de 
yardem birüvge 

53.15 küçleri yitmes bes niçük alar Ǿābidlerine yardem birsünler ( ) daħı ol 
maǾbūdlar bizniñ 

53.16 Ǿaźābımızdan śaķlanmış da bolmaslar ( ) belki biz bu kāfirlerni hem 
atalarunı dünyāda 

53.17 fāǾidelendürdük ( ) tā kim ol kāfirlerge Ǿömr uzun boldı bes kāfirler 
dünyāda 

53.18 uzun müddet fāǿidelenüvlerine maġrūr boldılar ( ) kāfirler 
körmesler mi düristlikde 

53.19 biz kāfirlerniñ yirlerine ķaśd ķılurmız ( ) yirniñ çitlerinden 
kimitkenimiz ĥālde yaǾnį 
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53.20 kāfirlerniñ yirlerine müselmānlarnı irkli ķılurmız bu āyet yirniñ kimüvni ķabūl itüvine 
delālet ķıladur 

53.21 ( ) eyā mekke müşrikleri mi ġālibler (üstünler) elbette biz ġāliblermiz ve 

alar maġlūblardur (  

53.22  ) eyt sin ey muĥammed Ǿahm mekke müşriklerine ançaķ min sizni özime 
vaĥy ķılınġan nerse 

53.23 bolġan vaķtde ( ) ve eger kāfirlerni rabbiñniñ Ǿaźābından 
az ġına nerse tutsa 

53.24 ( ) kāfirler eytür ni ökinç bizge düristlikde biz žulm ķıluvçılar 
bolduķ diyü 

53.25 yaǾnį özleriniñ žulmları birlen iķrār ķılurlar ( ) ķıyāmet 
küniniñ 

53.26 cezāǿsı içün toġrı bolġan mįzānlar ķoyarmız ol toġrı mįzānlar birlen bendelerniñ 
Ǿamelleri 

53.27 ölçenür ( ) bes hiçbir nefske hiç žulm ķılınmas (  

53.28 ) eger Ǿamel yā ki žulm avırlıķdan bir kiç kine kisegi avırlıġı bolsa da 

( ) ol avırlıķdan 

 

II / 54 

 

54.1 kiç kine kiseġi avırlıġı bolġan Ǿamelni yā ki žulmni de kitürürmiz ve ĥāżir ķılurmız 

( ) 

54.2 ve ĥesāb ķıluvçı boluv yüzinden biz yetermiz ( ) ve taĥķįķ 
mūsā birlen 

54.3 hārūn Ǿahmġa ĥaķķ birlen bāŧıl arasını ayura turġan tevrāt kitābnı birdük (  

54.4 ) daħı taķvālıķ  iyeleri içün nādānlıķ ķaranġulıķlarında yaķınlıķ bire turġan hem 

54.5 vaǾažlana turġan tevrāt kitābnı birdük ( ) müttaķįler şundayın 
ādemlerdür 
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54.6 rablerinden ġaybde ķorķarlar ( ) daħı ol müttaķįler ķıyāmetden 
ķorķuvçılardur 

54.7 ( ) ve bu ķurān fāǿidesi köp bolġan źikrdür biz anı muĥammed Ǿahm 
üzerine iñdürdük 

54.8 ( ) eyā siz kāfirler mi şol ķurānnı inkār itüvçi 

( ) 

54.9 ve taĥķįķ biz ibrāhįm Ǿahmge mūsā birlen hārūndan ilk ĥaķlıķġa könilüvni birdük 

( ) ve daħı 

54.10 biz ibrāhįmniñ birgen nersemizge ehl idükni bildük ( ) şol vaķtde birdük 

( ) 

54.11 ibrāhįm öziniñ atasına hem ķavmine eytdi ( ) nidür şundayın fāǿide ve 
żarar birmey 

54.12 turġan cansız śūretler ( ) siz ol śūretlerniñ Ǿibādetinde turġuçılarsız diyü 

(  

54.13 ) ibrāhįm Ǿahmnıñ ķavmi eytdiler biz atalarımıznı ol śūretlerge 
Ǿibādet ķıluvçılar 

54.14 tapduķ alarġa iyerüp biz de Ǿibādet ķılamız ( ) ibrāhįm eytdi 
taĥķįķ siz 

54.15 hem atalarıñız boldıñız ( ) žāhir bolġan azgunlıķda ( ) 
ibrāhįm Ǿahmnıñ 

54.16 ķavmi eytdiler ey ibrāhįm sin bizge ĥaķķ sözni kitürdiñ mi ( ) yā ki 
oynavçılardan mı 

54.17 sin yaǾnį bizniñ atalarımıznı azġunlıķġa nisbet birüp bu söziñni çınlap eytesün mi yā ki 
oynap 

54.18 eytesün mi didiler atalarumız azġunlıķġa nisbet birüvni ġāyet yıraķġa śayduķlarından bu 
sözni 

54.19 eytdiler ( ) ĥażret-i ibrāhįm eytdi bu sözimni çınlap eytem oynap eytemeym 
cansız 
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54.20 śūretler maǾbūdlar tügil belki sizniñ rabbiñiz ( ) köklerniñ ve yirlerniñ 
rabbisidür 

54.21 ( ) şundayın rabdür ol köklerni ve yirlerni yaratdı ( ) 

54.22 ve daħı sizge eytken sözim (tevĥįd) üzerine şāhidlerdenmün ( ) 
ve allah 

54.23 birlen ķasem itüp eytemün śanemleriñizni vatuvda tirüşürmün ( ) 
śanemleriñiz yanından 

54.24 Ǿıydiñize kitkeniñiz śoñında bu sözni ibrāhįm Ǿahm içinden gine eytdi digenler 

( ) bes 

54.25 ibrāhįm Ǿahm śanemlerni kisek kisek ķıldı ( ) meger ķavminiñ uluġ śanemni 
śındurmadı başķa 

54.26 śanemlerni hemmesini vatdı baltanı  uluġ śanemniñ moynına ķoydı 

( ) şāyed bu uluġsına 

54.27 ķayturlar diyü žann ķıldı yaǾnį śanemleriniñ uluġsını śındurmadı başķa śanemlerni kim 
śındurġan 

54.28 diyü bu uluġsından śorarlar diyü žann ķıldı ( ) ibrāhįm Ǿahmniñ 

54.29 ķavmi Ǿıydlerinden ķaytķannıñ śoñında eytdiler bizniñ maǾbūdlerimizge bu işni kim 
ķıldı yaǾnį 

 

II / 55 

 

55.1 kim vatdı ( ) düristlikde ol işni ķılġan kişi žālimlerdendür diyü 

(  

55.2 ) ibrāhįm (Ǿahm) nıñ ķavmi eytdiler biz maǾbūdlarımıznı Ǿayb ite turġan bir 
cigitni işitemiz 

55.3 ( ) ol cigitke ibrāhįm diyü eytile ( ) ibrāhįm 
(Ǿahm)nıñ ķavmi 

55.4 eytdiler ibrāhįmni ādemlerniñ közleri ĥużūrına kitüriñiz yaǾnį ħalķ ĥużūrına kitüriñiz 

( ) 
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55.5 şāyed ādemler bu işni ibrāhįmniñ ķılġanlıķına güvāhlıķ birürler 

( ) 

55.6 ibrāhįm (Ǿahm)nıñ ķavmi eytdiler ey ibrāhįm bizniñ maǾbūdlarımızga bu işni sin me 
ķıldıñ yaǾnį sin 

55.7 vatdıñ mı diyü ( ) ibrāhįm (Ǿahm) eytdi min bu işni ķılmadım 
yaǾnį vatmadım 

55.8 belki bu śanemleri uluġları vatdı ( ) kim bu işni ķılġanlıķnı 
özlerinden  

55.9 śorañız eger söyleşür bolsalar ( ) bes ibrāhįmniñ ķavmi özlerine ķaytdılar 

55.10 yaǾnį Ǿaķllarına ķaytup ķaradılar ( ) bes ibrāhįmniñ ķavmi eytdiler baǾżısı 

baǾżısına (  

55.11 ) düristlikde siz öziñiz žālimlersiz yaǾnį żararı ve fāǿidesi bolmaġan 
söyleşmey turġan 

55.12 śanemlarġa Ǿibādet ķıluvıñız sebebli öziñiz žālimlersiz ( ) munıñ 
śoñında ibrāhįm Ǿahmnıñ 

55.13 ķavmi başları üzerine bügülmiş boldılar yaǾnį Ǿaķllarına ķaytup istiķāmetde bolduķları 
śoñında 

55.14 ķıçķuruşuvġa eylendiler ( ) hem ibrāhįm Ǿahmge eytdiler 
taĥķįķ sin bu maǾbūdlerniñ 

55.15 söyleşmevini bildiñ ni içün bizge ol maǾbūdlerden śorañız diyü buyurasun diyü 

( ) 

55.16 ibrāhįm (Ǿahm) eytdi eyā siz allahdan başķaġa Ǿibādet ķılasız mı 

( ) 

55.17 öziñizge hiç nerse fāǿide itmegen ĥem de żarar ite almaġan nersege (maǾbūdlerge) 

(  

55.18 ) öziñizge hem allahdan başķa Ǿibādet ķılġan nerseleriñizge 
(śanemleriñizge) ķabāĥatlik bolsun 

55.19 ( ) eyā siz ķılġan işiñizniñ ķabāĥatlikni Ǿaķlıñız birlen oylap bilmeysiz mi 

(  



  1325

55.20 ) ibrāhįm Ǿahmnıñ delįl birlen ķarşı kilüvden Ǿāciz bolġaç żarar itüv ķaśdı 
birlen eytdiler  

55.21 ibrāhįmni oŧķa yandurıñız ve anı yanduruv sebebli maǾbūdleriñizge yardem biriñiz 

( ) eger 

55.22 maǾbūdleriñizge yardem itüvni ķıluvçı bolsañız beyđāvį iyesi eytüvçi heynū isminde 
fārs kürdlerinden 

55.23 berāber yā ki nemrūd digen şundan śoñ ittifāķ ile oŧun cıyıp oŧ yaġup ibrāhįm Ǿahmnı 
boġavlap 

55.24 mancınıķ(bu zamānnıñ tobı kibi bir ķural) birlen ibrāhįm Ǿahmnı oŧķa atdılar 

(  

55.25 ) allahü teǾālā eyte biz oŧķa eytdükdi ey oŧ śalķun bol ve ibrāhįm 
üzerine 

55.26 selāmetlik bol yaǾnį yandurma allahnıñ emrinçe oŧda ibrāhįm Ǿahmnıñ hiçbir bedeni 
yanmaġan meger 

55.27 boġavları yanġan ve bu vaķt ibrāhįm Ǿahm on altı yaşında idi digenler oŧķa Ǿādetde 
issilik 

55.28 ve yanduruvçılıķ lāzım bolsa da ķudret-i allahġa nisbet oŧnıñda ħoş havāǿ bolup evrilüvi 
Ǿaceyb iş tügil 

55.29 çünki muǾcize ŧarįķi Ǿādet ŧarįķine elbette muħālif olaçaķ yā ki oŧ öz ĥālinçe issi de 
bolur likin 

 

II / 56 

 

56.1 allahü teǾālā ibrāhįm Ǿahmdan issiliķni defǾ ķılġan bolur niteki “  “ oŧda 
yanmay digenler 

56.2 şiǾr *  *  * 

56.3 ( ) daħı ibrāhįmniñ ķavmi ibrāhįm Ǿahmge żarar itüvde mekrni 

tilediler (  

56.4 ) bes ibrāhįm ķavmini żarar itüvçilerniñ iñ żarar itüvçisi ķılduķ çünki 
ibrāhįm 
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56.5 Ǿahmnıñ żararına turuşuvları Ǿayn ibrāhįm Ǿahmnıñ fāǿidesine boldı çünki bu vāķıǾa 
ibrāhįm Ǿahmnıñ 

56.6 ĥaķlıķda bolup özleriniñ bāŧıllıķda boluvına bir ķaŧǾį delįl boldı 

( ) ve biz 

56.7 ibrāhįmni daħı anıñ hārān ismli ķardaşınıñ oġlı lūŧnı Ǿarafdan şundayın yirge ķutķarduķ 

56.8 ( ) ol yirde bütün Ǿālemge mübāreklikni birdük yaǾnį şām yirine 
şām yiriniñ Ǿām 

56.9 bolġan bereketi çünki peyġamberlerniñ köpisi arż-ı şāmda mebǾūŝ bolġan hem dünyāvį 
uħrāvį bolġan 

56.10 saǾādetlerniñ mebdeǿleri bolġan şerįǾatleri arż-ı şāmda münteşir bolġan her bir 
peyġamber asya ķıŧǾasında 

56.11 žuhūr itken ( ) daħı bir bölek bolġan ĥālde ibrāhįmge isĥāķnı 
hem de 

56.12 yaǾķūbnı hibe ķılduķ yā ki śoraġanından artuķ bolġan ĥālde maǾnāsında yā ki balanıñ 
balası bolġan  

56.13 ĥālde maǾnāsında bola bu vaķtde nāfile yaǾķūb Ǿahmge ħaś bola ( ) ve 
bu dörtden (ibrāhįm 

56.14 lūŧ isĥāķ ve yaǾķūbdan) her birisini izgüler ķılduķ ( ) daħı bu 
dörtisini 

56.15 ādemlerni emrimiz birlen ĥaķlıķġa ķöndüre turġan imāmlar ķılduķ 

( ) daħı 

56.16 bu dörtisine izgü işler işlevni vaĥy ķılduķ ( ) daħı namāz oķuvnı 
hem 

56.17 zekevet birüvni vaĥy ķılduķ ( ) ve bu dörtisi bizge Ǿibādet ķıluvçı 

boldılar (  

56.18 ) daħı biz lūŧ Ǿahmge ĥikmet hem peyġamberlerge münāsib bolġan Ǿilmni 

birdük (  

56.19 ) daħı lūŧ Ǿahmnı Ǿaķla ķabāĥat ve şerǾā meźmūm bolġan işlerni (lūŧnı) 
ķıla turġan 
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56.20 ķarye (sodom) ehlinden ķutķarduķ ( ) düristlikde sodom ķaryesiniñ 
ehli bolġan 

56.21 lūŧ Ǿahm ķavmi allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçı yavız ķavm boldılar ( ) daħı 
biz lūŧ Ǿahmnı 

56.22 raĥmetimizge kiritdük  ( ) düristlikde ol lūŧ izgüler cümlesindendür 

(  

56.23 ) daħı ey muĥammed Ǿahm nūĥ Ǿahmnı źikr ķıl ol nūĥ bu źikr ķılınġan 
peyġamberlerden ilk ķavmni 

56.24 helāk itüv birlen allahġa duǾā ķıldı ( ) bes ol nūĥ (Ǿahm)nıñ duǾāsını ķabūl 

itdük (  

56.25 ) bes ol nūĥnı daħı ehlini uluġ ķayġudan (ŧūfandan) ķutķarduķ 

(  

56.26 ) daħı nūĥnı Ǿalāmetlerimizni yalġanġa ŧutķan ķavmden öç 
aluvçı ķılduķ 

56.27 ( ) düristlikde ol nūĥ ķavmi yavız ķavm boldılar ( ) bes 
nūĥ ķavmi 

56.28 hemmesini śuġa ġarķ ķılduķ ( ) daħı ey muĥammed (Ǿahm) dāvud birlen 
süleymān (Ǿahm) nı źikr 

56.29 ķıl ( ) şol vaķtde alar igin ĥaķında ĥükm ķılur boldılar 

( ) 

 

II / 57 

 

57.1 şol vaķtda ĥükm ķılur boldılar ol iginge bir ķavmniñ ķoyları kiç birlen kirüp otladı yaǾnį  
ol 

57.2 iginni aşadılar ( ) daħı biz süleymān birlen dāvudnıñ ĥükmlerini 
bilüvçi bolduķ 



  1328

57.3 ( ) bes ĥükmni süleymānga añlatduķ ( ) daħı 
süleymān birlen 

57.4 dāvud (Ǿahm)dan birisine ĥikmet hem Ǿilm birdük * munıñ ķıśśası bir vaķtde bir 
ķavmniñ ķoyları ikinçi bir 

57.5 ķavmniñ kiç birlen iginine kirüp iginni aşaġanlar ve ŧapŧaġanlar iken bu iki ķavm dāvud 
Ǿahmge ĥükmge 

57.6 barġanlar dāvud Ǿahm ķoylarnı ķıymetlep ķaraġan iġinniñ köp mi ķimdükni ĥesāb itken 
ve ikisini berāber 

57.7 ŧabķan bes ķoylarnı igin iyelerine birgen mundan śoñ bu iki ķavm dāvud Ǿahmnıñ oġlı 
süleymān 

57.8 Ǿahmge barġanlar hem dāvud Ǿahm niçük ĥükm ķılduķını söylegenler süleymān Ǿahm 
bu vaķtde on bir yaşında iken 

57.9 atam dāvudnıñ ĥükmi bik güzel likin min iki fırķa içün de fāǿideliraķ bolġan ĥükm 
birlen ĥükm ķılamun 

57.10 dimiş hem ķoy iyelerini atası dāvud Ǿahmge ķaytadan yibermiş ķoy iyeleri dāvud 
Ǿahmge barup süleymān 

57.11 Ǿahmnıñ sözini ĥikāyet ķılmışlar śoñra dāvud Ǿahm ķoy iyelerini süleymān Ǿahmge 
yibermiş hem özi de 

57.12 kilmiş ve oġlına eytmiş minim bu ķoy iyeleri arasında ķılġan ĥükmni niçük ŧabasun 
diyü süleymān Ǿahm 

57.13 ĥükmiñ bik güzel dimiş dāvud Ǿahm öziñniñ ĥükm ķılaçaķ nerseñden ħaber bir didi 
süleymān Ǿahm eytdi ķoylarnı 

57.14 vaķtlıġına iġin iyelerine birürge tiyüş  süti ve balaları birlen fāǿidelenüp tursunlar iginni 
ķoy iyelerine 

57.15 birüv tiyüş iginni evvelgi ĥāline kilgenge ķadar terbiyelesünler ve ıślāĥ itsünler śoñra 
ķaytarışurlar diyü 

57.16 dāvud Ǿahm eytdi ĥükm siniñ ĥükmiñ diyü hem süleymān Ǿahm ĥükmi birlen Ǿamel itdi 
amma bizniñ şerįǾatimizde igin aśla 

57.17 tölenmey kirek kündiz ve kirek tünle bozsunlar eger ķoylarnıñ ķaravulçıları yanlarında 
bolmasa çünki resūl 

57.18 allah ( ) dimiş yaǾnį ĥayvānnıñ cināyeti boşdur anıñ içün tölev yoķdur 
bu ħanefį 

57.19 meźhebi amma şāfiǾį meźhebinde ĥayvan iginni kiçde telef itse tölev vācib çünki kiç 
birlen malnı śaķlav 
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57.20 iyesine vācib kündiz telef itse tölev vācib tügil çünki kündiz iginni śaķlav igin iyesine 
vācib 

57.21 imām ceśāś eytde dāvud Ǿahm zamānında iginni tölev birlen ĥükm ķılındı çünki ķoy 
iyeleri ķoylarnı ķaśda 

57.22 yibergenler ididi ķıśśa yibergende bizniñ şerįǾatimizde hem ĥükm şulaydı imām ceśāś 
sözi maǾķūl körüle 

57.23 çünki ötken peyġamberlerniñ şerįǾatini allahü teǾālā inkārsız ķıśśa ķılġanda bizge hem 
şerįǾat bola * beyđāvį 

57.24 hem keşşāf iyesi eyte dāvud Ǿahmnıñ imām-ı aǾžāmnıñ cināyet ķılġan ķul ĥaķındaġı 
ĥükmi kibi bola çünki  

57.25 imām-ı aǾžām eyte ķul bir kişige cināyet ķılsa ol ķulnı cināyet iyesine birle diyü 
süleymān Ǿahmnıñ ĥükmi 

57.26 imām şāfiǾįniñ ġāśıbdan ķaçķan Ǿabd-ü maġśūb ĥaķındaġı sözi kibi çünki imām şāfiǾį 
eyte bir kişi 

57.27 ķulnı ġasblap alsa ķul ķaçsa ħocasına ķulnıñ ķıymetni töley ħoca ķulınıñ ķıymeti ile 
fāǿidelene ķul tapulsa 

57.28 ķulnı ķaytarup ala da ķıymetni ġaśblap aluvçıġa töley dāvud Ǿahm birlen süleymān 
Ǿahmnıñ her ikisiniñ 

57.29 ĥükmi ictihād birlen mi yā ki vaĥy birlen mi iħtilāf baǾżılar her ikisiniñ ĥükmi vaĥy 
birlen likin dāvud 

57.30 Ǿahmnıñ ĥükmi süleymān Ǿahmnıñ ĥükmi birlen nesħ itilgen digenler baǾżılar süleymān 
Ǿahmnıñ 

 

II / 58 

 

58.1 ķılġan işi śulĥ dāvuv Ǿahmniñ ķılġan işi ĥükm śulĥ ĥükmden artuķ digenler baǾżıları her 
ikisiniñ 

58.2 ĥükmi ictihād birlen digenler bes bu āyetden müctehidniñ baǾżı vaķt ħaŧāǿ ķılup baǾżı 
vaķt iśābet ķıluv 

58.3 mesǿelesi çıġarula elbette süleymān Ǿahmnıñ ictihādı śevāb bolġaç dāvud Ǿahmnıñ 
ictihādı ħaŧāǿ bola uzun 

58.4 beyān istegen ādem ( el-tefsįrātü’l ĥamdiye) ge mürācaǾat itsün 

( ) 

58.5 daħı  biz dāvud birlen birge tesbįĥ itkenleri ĥālde ŧaġlarnı daħı ķuşlarnı müsaħħir (yaǾnį 
dāvud Ǿahm 
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58.6 emri boyınça yürüy turġan) eytdük ( ) daħı biz munıñ kibi işlerni ķıluvçı 
bolduķ 

58.7 yaǾnį munday işler sizniñ ķaşda Ǿac bolsa da bizden śudūrį Ǿaceyb tügil eyb iş 

maǾnāsında (  

58.8 ) daħı dāvudķa sizniñ fāǿideñiz içün śoġış kölmeki (timir kölmek) 
yaśavnı üyretdük 

58.9 ( ) timir kölmek yaśav śanǾatı sizni düşmānlarıñız birlen śoġış ķılġan 
vaķtıñızdaġı 

larıñızdan śaķlasun içün 58.10 ķaŧılıķ ( ) bes siz bu niǾmetime şükr ķıluvçılar 
tügil misiz yaǾnį 

ıñız (58.11 şükr ķıluv ) daħı ķaŧı isken  ĥālde süleymān (Ǿahm) içün cilni 

uķ

musaħħir   

58.12 ķıld  ( ) ol cil süleymān (Ǿahm)nıñ ķoşuvı birlen yürügen ĥālde 

( ) şundayın 

.13 yirge 58 ( ) ol yirde mübāreklikni ve köp fāǿidelerni birdük yaǾnį arż-ı şāmġa 

(  

58.14 ) ve daħı biz her nerseni bilgüçi bolduķ bes cilni da ĥikmetke muvāfıķ 

yürütürmiz (  

58.15 ) daħı şeyŧānlardan süleymān Ǿahm içün deryālarġa çomup incüler 
çıġaruvçılarnı müsaħħir 

58.16 ķılduķ ( ) daħı şeyŧānlar mundan başķa işlerni de ķılurlar 

( ) 

ŧānlarnı süleymān58.17 daħı ol şey  (Ǿahm)nıñ emrinden baş tartuvlarından śaķlaġuçı bolduķ 

(  

58.18 ) daħı ey muĥammed eyyūb (Ǿahm)nı źikr it şol vaķtda eyyūb (Ǿahm) balalarınıñ ve 
allarınıñ yoķ ġı 

sizligi sebebli rabbisine nidāǿ ķıldı

m lı

 (58.19 ve selāmet ) düristlikde mini żarar 
(ķaŧılıķ ve avruv) 
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58.20 tutdı ( ) ve sin ey rabbim raĥmet ķ  iñ raĥmet ķıluvçısısun ıluvçılarnıñ

58.21 ĥażret-i eyyūb isĥāķ Ǿahmnıñ Ǿuveys ismli oġlınıñ balalarından bolup rūmį bolġan 

58.22 özine peyġamberlik birlen berāber köp balalar ve mallar birgen allahü teǾālā ibtilā içün 

58.23 balalarunı helāk itken (üstlerine bir bināǿ avırup tüşken digenler ) hem malları helāk 

58.24 bināǿ on sigiz yıl müddeti avırġan baǾżılar on üç yıl baǾżılar yidi ayda yidi sāǾat 

nler (

allahü teǾālā 

eyyūb Ǿahmnıñ 

bolup bir rivāyetke 

58.25 avırdı dige ) bes biz eyyūb (Ǿahm)nıñ duǾāǿsını ķabūl ķılduķ 

( ) 

58.26 bes eyyūbde bolġ ılıķnı açduķ (yiberdük) yaǾnį avruvına efāǿat birdük 

(

an ķaŧ ş

 

58.27 ) daħı eyyūb Ǿahmge ehlini birdük hem ehli birlen birge meŝelni birdük yaǾnį 
lāmetlengen 

śoñ

se

58.28  balaları evvelgige ķaraġanda iki ülüş boldı digenler ( ) 
ĥużūrımızdan 

58.29 raĥmet içün birdük ( ) daħı başķa Ǿibādeet ķıluvçıla n 
içün birdük 

rġa vaǾaž bolsu

yaǾnį başķa Ǿibādet ķıluvçılar da eyyūb (Ǿahm) kibi śabrlıķ ķılsalar eyyūb (Ǿahm)ge 
bi ŝevāb 

 

II / 59 

 

59.1 
birilgen ki

59.2 alarġa da birilür maǾnāsında ( ) daħı ey muĥammed (Ǿahm) 
ismāǾįlni hem 

59.3 idrįsni hem allahdan ülüş iyesi ı źikr ķıl ( )bu bolġan ilyāsnı yā ki yūşaǾn

59.4 üçisinden her birisi aġırlıķlarġa śabrlıķ ķıluvçıdandur ( ) daħı bu üçisini 
raĥmetimiz 
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59.5 (peyġamberlik)ge kiritdük ( ) düristlikd il izgülerdendür 

(

e bu üçisi kām

 

59.6 ) daħı balıķ iyesi me (Ǿahm) nı źikr ķıl şol vaķtda ol balıķ iyesi 
yū

ttā oġlı yūnus 
nus 

59.7 (Ǿahm) ķavmine açulanġan ĥālde kitdi yaǾnį ķavmi iŧāǾat ķılmavlarında devām itkeç 
ñ emrindallahnı en ilk 

59.8 ķavminden hicret ķılup kitdi ( ) bes yūnus bizniñ özine ŧarlıķ 
ķılmavımıznı 

59.9 oyladı ( ) bes yūnu lar içinde bolġan ĥālde duǾā ķıldı 
yaǾnį 

s türli ķaranġulıķ

ġulıġı hem diñiz 59.10 kiç ķaran ķaranġulıġı hem balıķ ķurśaġınıñ ķaranġulıġı içinde bolġan 

ĥālde (  

59.11 ) düristlikde ĥaķlıķ birlen maǾbūd yoķ meger sin ginesün 

( ) Ǿāciz boluvdan 

üvçilerden 

59.13 boldım resūl ekrem ķayġulı ādem bu duǾā birlen duǾā ķılsa duǾāsı maķbūl bolur dimiş 

59.12 sini pāklaymun düritlikde min ķavmimden emriñden ilk hicret ķıluvġa aşuġuvım sebebli 
özime žulm it

(beyđāvį) 

59.14 ( ) bes yūnusnıñ duǾāsını maķbūl ķılduķ hem anı ķayġudan 
ķutķarduķ yaǾnį 

ıķ ķurśaġında dört b59.15 bal  sāǾat turduķdan śoñra balıķ anı diñiz ķur ına atdı 

( ) 

iħlāś birlen duǾā 
59.16 oşandaķ yaǾnį iħlāś birlen duǾā ķıluvı sebebli yūnusnı ķayġudan ķutķarduķımız kibi 

59.17 ķılġan başķa müǿminlerni de ķayġularından ķutķarurmız ( ) daħı ey 
muĥammed zekeriyā (Ǿahm)nı 

ıldı (59.18 źikr ķıl şol vaķtde ol zekeriyyā (Ǿahm) rabbisine duǾā ķ ) ey 
rabbim mini vāriŝ 

59.19 bolġan baladan başķa yalġız ĥālde ķaldurma ( ) ve alķıñ 
fānį bolġan śoñında

sin ey rabbim ħ
 



  1333

59.20 ķaluvçılarnıñ izgüregisün yaǾnį miñe özüm śoñında ķaluvçı balanı birmeseñ de 

ķayġurmaym (  

59.21 ) bes biz zekeriyyānıñ duǾāsını ķabūl itdük hem anarġa oġlı yaĥyānı hibe 

ķılduķ (  

59.22 ) daħı z

uķ

ekeriyyānıñ ħatunnı bala tapmay turġan bolduķı śoñında bala tapuv içün 

ıślāĥ ķıld  (  

59.23 ) düristlikde zekeriyā hem ehl-i beyti yā ki bu sūrede źikr 
ķılınġan peyġamberler izgü 

işlerge aşuġur boldıla59.24 r ( ) daħı bizge ŝevābke ķızuķġanları ve Ǿaźābdan 
ķorķġanları 

59.25 ĥālde duǾā ķılur boldılar ( ) daħı bizniñ Ǿibādetlerimizde töbençilikli ve 
ķorķuvçı boldılar 

59.26 ( ) daħı ĥ rāmdan Ǿavretin śaķlaġan ħatunnı (meryem 
Ǿahmnı) źikr ķıl 

elālden hem ĥa

 muĥammed (Ǿa59.27 ey hm) ( ) bes meryem içinde Ǿįsāġa yalġız öz 
emrimiz birlen gine bolġan 

59.28 rūĥımızdan rūĥ irdük yaǾnį Ǿįsānı meryem (Ǿam) ķurśaġında tirük ķılduķ 

( ) 

59.29 daħı biz meryemni hem oġlı Ǿįsān  bütün Ǿālemge Ǿalāmet ķı duķ çünki ĥażret-i meryem 
ile ĥażret-i Ǿįsānıñ  

ı l

 

ĥālini kāmil oylaġan her ādem allahnıñ kemāl ķudretini bileçek 

II / 60 

 

60.1 

( ) düristlikde  

ñ
millet üzerinde boluvıñız 
60.2 bu islām milleti bir millet bolġan ĥālde sizniñ milletiñizdür (dįni izdür ) ve sizniñ ol 
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60.3 vācibdür ( ) daħı min sizniñ rabbiñizmen miñe ġına Ǿibādet ķıluñız 

( ) 

60.4 daħı ādemler dįn işlerini aralarında kisek kisek ķıldılar şol sebebli özleri de türli fırķalar 

60.5 ve türli ĥizbler bolup evrildiler ( ) ve bu türli fırķalardan her birisi bizge 
ķaytuvçılardur 

60.6 ve her ķayusına Ǿamelleri vefķınça cezāǿ birürmiz ( ) bes 
kimlerdür izgü Ǿamellerden 

60.7 allahġa hem resūline įmān kitürgenleri ĥālde ķılurlar ( ) bes ol kişilerniñ 

60.8 tirüşüvlerini żāǿiǾ itüv yoķdur ( ) daħı biz ol kişilerniñ tirüşüvlerini Ǿamel 
defterlerinde 

60.9 yazuvçımız hiç ner(se)  żāǿiǾ boluv iĥtimāli yoķdur ( ) daħı biz 
helāk ķılġan (helāk 

60.10 ķıluv birlen ĥükm ķılġan) ķarye ehline ĥarāmdur yaǾnį mümkin tügildür 

( ) düristlikde biz helāk 

60.11 ķıluv birlen ĥükm ķılġan ķarye ehli küfrden islāmge ķaytmaslar yaǾnį ķaytuvları 

mümkin tügildür (  

60.12 ) şuñar ķadar islāmge ķaytuvları mümkin tügil her ķayçan yeǿcūc ve 
meǿcūcniñ 

60.13 sedleri açılmış bolsa ( ) daħı ol yeǿcūc ve meǿcūc yirniñ her büyük 
orunlarından  

60.14 cügürürler bular yaǾnį biz helāk itüv birlen ĥükm ķılġan ķarye ehliniñ küfrden islāmge 
ķaytuvlarınıñ 

60.15 maĥāl boluvı ķıyāmet Ǿalāmetleriniñ žuhūrına ķadar müstemir bolur 

( ) daħı ĥaķķ bolġan 

60.16 vaǾde (ķıyāmet vaǾdesi) yaķın boldı ( ) bes ķıyāmet 
küninde kāfir bolġan 

60.17 ādemlerniñ ķıyāmet ķorķuvlarından közleriniñ ķabaķları köterilgüçidür aślā yabılmas 

(  
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60.18 ) ni uluġ ĥasret bizge taĥķįķ biz bu künden ġafletde bolduķ ve bu 
künniñ ĥaķķ idükni 

60.19 bilmedük dip eytkenleri ĥālde közleriniñ ķabaķları köterilgüçidür ( ) belki 
biz özimizge 

60.20 žulm itüvçilerden bolduķ ( ) düristlikde siz hem allahdan başķa 
Ǿibādet ķılġan 

60.21 nerseleriñiz śanemlar ve şeyŧānlar ( ) cehennemniñ yanduraçaķ nerseleridür 
resūl ekrem bu āyetni 

60.22 müşriklerge oķuġaç ibnü’z-zebǾari eytdi yehūdler Ǿüzeyrge naśārālar Ǿįsāġa benū meliĥ 
feriştelerge Ǿibādet 

60.23 ķılalar tügil mi bular niçük cehennemniñ yandurılaçaķ nerseleri bolsunlar diyü resūl 
allah eytdi alar şeyŧānġa 

60.24 Ǿibādet ķılalar diyü çünki bu meźkūrlerge Ǿibādet ķıluvda şeyŧānġa iŧāǾat ķılduķlarından 
şeyŧānġa 

60.25 Ǿibādet ķılġan ĥükminde bolalar ( ) ve siz bāŧılġa Ǿibādet ķıluvçılar ol 
cehennemge kirüvçiler 

60.26 siz ( ) eger de bu śanemlar ve şeyŧānlar maǾbūdlar bolsalar idi 
cehennemge kirmesler 

60.27 idi ( ) bu Ǿābidler birlen maǾbūdlardan her birisi cehennemde mengü 

ķaluvçılardur (  

60.28 ) ol kāfirler içün cehennemde öñreşüv ve yıġlav bolġuçıdur ( ) 
daħı ol kāfirler 

60.29 cehennemde hiç nerse işitmesler ( ) düristlikde şundayın 
ādemler ol ādemlerge 

 

II / 61 

 

61.1 bizden körkem mertebe ve saǾādet sābıķ (ilk) boldı ( ) bu 
śıfatdaġı ādemler cehennemden 



  1336

61.2 yıraķ ķılınmışlardur ( ) ol śıfatdaġı ādemler cehennemniñ tavışnı da 

işitmesler (  

61.3 ) daħı ol śıfatdaġı ādemler nefsleri tilegen nersede mengü 
ķaluvçılardur yaǾnį 

61.4 hemįşe tenaǾumda ve teležžüž  ( ) ve alarnı uluġ ķorķu (śoñġı śūr) 
ĥasretlendürmes 

61.5 ve ķorķutmas ( ) daħı allarġa ferişteler yoluķur 

( ) bu kün 

61.6 sizniñ ŝevāb birüv birlen vaǾde ķılınġan küniñiz (digenleri ĥālde ( ) şol 
künni źikr 

61.7 it ey muĥammed (Ǿahm) ol künde biz kökni tururmız ( ) kāġıdlarnı 
köp maǾnālar yazılmış 

61.8 kitāblar içün türgen kibi yā ki secel isimli ferişteniñ Ǿamel defterlerini türüvi kibi 

(  

61.9 ) evvel yoķdan bar idüp yaratdıġmız kibi ķaytadan da yaraturmun 

( ) vaǾde ķılmaķ 

61.10 birlen vaǾde ķılduķ ol vaǾdeni fiǾliyetke çıġaruv bizgedür ( ) düristlikde biz 
vaǾde ķılġan 

61.11 nerseni ķıluvçımız ( ) tevrāt śoñından taĥķįķ  zebūrda 
yazduķ biz 

61.12 ( ) düristikde şām yā ki cennet yirini minim izgü ķullarım 
(müǾminler) alur 

61.13 diyü ( ) düristlikde biz źikr ķılġan ħaberlerde, vaǾažlerde, 
ve Ǿıydlerde iħlāś  

61.14 birlen Ǿibādet ķıluvçı ķavmler içün yeterlik nerse bardur ( ) ve 
ey muĥammed (Ǿahm) 

61.15 biz siñi yibermedük meger bütün Ǿālemge raĥmet itüp yiberdük çünki siniñ anıñ birlen 
yiberildügi  nerseñ bütün Ǿālemniñ 
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61.16 saǾādet-i ebediyyesine sebeb baǾżılar küffārge raĥmet boluvı śūret almaşuv yir yutuv 
kibi Ǿaźāblardan emįn boluvları digenler 

61.17 ( ) eyt sin ey muĥammed ançaķ miñe vaĥy ķılınġan nerse 

( ) sizniñ içün hiç 

61.18 ĥaķlıķ birlen maǾbūd yoķdur meger cemįǾi śıfat-ı kāmileni cıyġan ve cemįǾi noķśān 
śıfātlardan yıraķ bolġan bir gine maǾbūddur çünki 

61.19 resūl allahnıñ peyġamber bolup yiberilüvinden aśl maķśūd tevĥįdke münĥaśırdur 

( ) bes miñe vaĥy 

61.20 ķılınġan nersege boy śunuvçı tügilsiz mi? boy śunuvıñız maǾnāsında 

( ) bes eger 

61.21 boy śunuvdan yaǾnį tevĥįdden yüz döndürseler bes eyt sin ey muĥammed  (Ǿahm) min 
özime emr ķılınġan 

61.22 nerseni bildürüvde berāber  bolġanıñız ĥālde bildürdim yaǾnį her ķayuñızġa tiygüz 
beyān itdim beyānımnı ve bildürüvimni 

61.23 ħāślamadım ( ) ve bilmeym sizge vaǾde ķılınġan nerse 
(ĥaşr) yaķın mı 

61.24 yā ki yıraķ mı ( ) düristlikde ol allah sözden žāhir 
bolġannı da 

61.25 ve sizniñ yaşirgen söziñizni de biledür ( ) daħı min bilmeym şāyed 
sizniñ Ǿaźābıñıznı 

61.26 kiçüktürüv sizniñ içün imtiĥān bolur yaǾnį sizniñ niçük Ǿamel ķıluvıñıznı bilüvi içün 

( ) 

61.27 daħı öziniñ iradesi tilegen vaķtķa ķadar fāǿidelendürüv bolur yaǾnį şol revişçe eyt 

(  

61.28 ) muĥammed (Ǿahm) eytdi ey rabbim ĥaklıķ birlen ĥükm ķıl 

( ) ve bizniñ 

61.29 rabbimiz ĥalķına köp raĥmet ķıluvçıdur hem sizniñ śıfatlaġan nerseñiz üzerine yardem 
istelmişdür. 

61.30 enbiyā sūresiniñ tercemesi tamam boldı 
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62.1 * yigirmi ikinçi sūre ĥacc sūresi mekkede ingen yitmiş sigiz āyet * 

62.2 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

62.3 ( ) ey ādemler rabbiñizden ķorķıñız ( ) 
düristlikde 

62.4 ķıyāmetniñ yirni silkitüvi uluġ ķorķunçlu nersedür ( ) ķıyāmet küni şundayın 
kündür körürsün ol 

62.5 künni ( ) ol künde balasını imize turġan her bir ana ime turġan 
balasından 

62.6 ġāfil bolur (unutur) ( ) hem her yük iyesi ana yügini (balasını) 
ķoyar 

62.7 (śalur) ( ) daħı ādemlerni isrikler kibi körürsün ( ) 
ĥālbūkim ĥaķįķat 

62.8 isrik tügildür ( ) ve likin allahnıñ Ǿaźābı ķaŧıdur Ǿaźābnıñ ķaŧılıġı 

62.9 başlarından Ǿaķllarını yiberür ( ) ve ādemler cümlesinden 
şundayın ādem 

62.10 bardur allahnıñ dįninde hiç nerse bilüvden başķa cedel ķılışur (nizāǾlaşur ve talaşur) 

( ) 

62.11 daħı ķasdı yalġız bozuķlıķ ġına bolġan her bir şeyŧānġa iyerür bu āyet ĥarŝ oġlı nażr 
ĥaķında ingen 

62.12 nażr hemįşe bāŧıllıķ ķıçķurışķan ferişteler allahnıñ ķızları ķurān evvelgilernįn yazġan 
ĥikāyetleri 

62.13 ölgeç tirilmek yoķ diyü eyte iken nuzūl sebebi nażrġa ħāś bolsa da lafż-ı Ǿāmm her bir 
nażr śıfatında bolġan 

62.14 ādemni şāmil ( ) şeyŧān üzerine ĥükm ķılındı ( ) düristlikde 
şāǿn kimde kim 

62.15 şeyŧānnı baş itüp tutsa şeyŧān ol kişini azdurur ( ) daħı şeyŧān ol 
kişini 

62.16 ķızdurulmış tamuġġa köndürür yaǾnį şeyŧānġa iyergen ādemni azduruv ve tamuġġa 
könderüv birlen ĥükm 
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62.17 ķılındı ( ) ey ādemler ( ) eger siz ķabrlerden ķobarıluvdan 
şikde 

62.18 bolsañız ( ) bes düristlikde biz sizni tofraķdan yaratduķ ādem Ǿahm 
yā ki 

62.19 nuŧfe ĥāśıl bolġan azıķlar tofraķdan yaraŧılġan şunıñ içün tofraķdan yaratduķ digen 
çünki 

62.20 aślımız yā ki aśl maddemiz tofraķdan yaraŧıldı ( ) munıñ śoñında meni 
śuvından 

62.21 munıñ śoñında ķan kisekinden yaratduķ ( ) munıñ śoñında 
ħalķnı 

62.22 (yaraŧıluvı) tamām bolġan daħı ħalknı tamām bolmaġan it kisekinden yaratduķ 

( ) bu 

62.23 revişçe aķrunlıķ birlen yaratduķ sizge kemāl ķudretimizni ve ĥikmetimizni beyān 

ķıluvımız içün (  

62.24 ) daħı balanı analarnıñ bala ķapçıķlarında tilegenimiz ķadar 

ķararlandururmız ( ) 

62.25 maǾlūm bolġan müddetke (bala tapuv vaķtıġa) ķadar ( ) munıñ śoñında 
analarıñıznıñ ķurśaġından 

62.26 yaş bala bolġanıñız ĥālde çıġarurmız ( ) munıñ śoñında Ǿaķlıñıznıñ ve 
ķuvvetiñizniñ kemāline 

62.27 irişüviñiz içün terbiyelermiz ( ) daħı sizlerden Ǿaķlınıñ ve ķuvvetiniñ 
kemāline irişken 

62.28 vaķtde öltürülmiş bolġanıñız bar ( ) daħı sizden Ǿömriniñ iñ 
naçar 

62.29 vaķtine ( ķartlıķķa) ķadar ķaytarılmış bolġanı bar ( ) Ǿömrniñ iñ 
naçarına 
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63.1 ķadar ķaytaruv bilgenniñ śoñında hiçbir nerseni bilmes bolup evrilsün içün yaǾnį 
Ǿaķlınıñ 

63.2 żaǾįflikinde ve fehmniñ azluġında bala vaķtındaġı revişine ķaytsun içün 

( ) 

63.3 ve ey muĥammed Ǿahm sin yirni ölgen ve kebiken körürsün ( ) bes 
her ķayçan yir 

63.4 üzerine śunı indürsek ( ) ölenler sebebli yir silkinür ve köpünür 

(  

63.5 ) daħı her bir śınıfdan ķörkem ölenler ösdürür ( ) bu yaǾnį 
allahü teǾālānıñ 

63.6 türli śıfatlarda ādemni yaratuvı ve birisi birisine ħilāf bolġan ĥāllerge eylendürüvi hem 
ölgenniñ 

63.7 śoñında yirni tirgüzüvi allahü teǾālānıñ ĥadd-i źātında hemįşe ŝābit boluvı sebeblidür 

( ) 

63.8 daħı düristlikde allahü teǾālā ölüklerni tirgüzür yaǾnį ölüklerni tirgüzüvge ķādir boluvı 
sebeblidür eger ölüklerni 

63.9 tirgüzüvge kādir bolmasa nuŧfeni hem ölgen yirni de tirgüzmes idi 

( ) 

63.10 daħı düristlikde allahü teǾālā her bir nerse üzerine küçi yitküçidür yaǾnį her nersege küçi 
yitmegi  

63.11 sebeblidür allahü teǾālānıñ baǾż ölüklerni tirgüzüvi müşāhede birlen ŝābit bolġaç her 
ķayusını tirgüzüvge de ķādir 

63.12 boluvı ŝābit bola çünki allahü teǾālānıñ ķudreti źātı içün ķudretiniñ her nersege nisbeti 

berāber (  

63.13 ) daħı düristlikde ķıyāmet ķilüvçidür ve ol ķıyāmetde (ķilüvinde ) aślā şik 
yoķdur 

63.14 ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā ķabrlerde bolġan ādemlerni 

ķobarur (  

63.15 ) daħı ādemler cümlesinden bardur allahnıñ dįninde cidāl ķıluvçı 
(ķıçķurışuvçı) ādemler 
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63.16 ( ) Ǿilm-i faŧriden daħı Ǿilm istidlālįden daħı nūrlanduruvçı 
kitābdan 

63.17 (vaĥyden) başķa çünki Ǿilm bu üçiniñ birisi birlen bola yaǾnį żarūret ve bedāhat bilürge 
kirek yā ki 

63.18 delįl birlen yā ki vaĥy birlen bu üçiniñ birisi bolmaġanda bilüv bolmay ( ) 
moynı burġan 

63.19 (tekebbürlengen) ĥālde cidāl ķılışur ( ) allahnıñ dįninden azduruv içün 

(  

63.20 ) bu bilmeyinçe cidāl ķılışuvçı ādem içün dünyāda rüsvālıķ bolur 

( ) 

63.21 daħı bu kişige ķıyāmet küninde yandurġuçı tamuġnıñ Ǿaźābını tatuturmız 

( ) ķıyāmet 

63.22 küninde bu kişige eytür siñe bu rüsvālıķ ve bu Ǿaźāb iki ķolıñnıñ ilk ķılġan ķabāĥat 
Ǿamelleri 

63.23 (küfr ve günāhlar) sebebli diyü ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā 
ķullarġa aślā cebr 

63.24 ve žulm ķıluvçı tügildür ( ) daħı ādemler cümlesinden 
bardur allahġa dįnden 

63.25 bir ŧaraf üzerine ŝebātsız Ǿibādet ķıluvçılar ( ) bes eger ol kişige izgülik irişse 

63.26 ( ) ol izgülikde yā ki dįnde ķararlanur ( ) ve eger ol kişige fitne 
(belā 

63.27 ve ķażā) irişse ( ) yüzi üzerine eylenür yaǾnį küfrge ķaytur bu āyet 
medįnege 

63.28 kilgen aǾrāb ĥaķında indi digenler çünki aǾrābdan birevsiniñ teni selāmet bolsa ve biyesi 

63.29 yaħşı ķulın toġdursa hem ħatunı ir bala tapsa ayaķsız ve ayaķlı malları köpeyse eyte 
iken 
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64.1 bu islām dįnine kirdikimden birli hemįşe işim yaħşı diyü hem dįnde śābit bola iken eger 
iş munıñ 

64.2 kirisinçe bolsa eyte iken islām dįnine kirdikimden birli hemįşe işim kiri kite diyü hem 
küfrge kiri 

64.3 döne iken ( ) bu kişi dünyā ve āħiretde özine żarar itdi (  

64.4 ) dünyā ve āħiretde żarar itüv žāhir ve uluġ bolġan żarardur ( ) bu 
kişi allahdan 

64.6 başķaġa Ǿibādet ķılur ( ) özine żarar birmey turġan hem fāǿide de 
birmey turġan nersege 

64.7 (śanemlerge) ( ) mundayın nersege Ǿibādet ĥaķdan yıraķ bolġan 

azġunlıkdur (  

64.8 ) bu kişi żararı fāǿidesinden yakınraķ bolġan źātke Ǿibādet ķılur fāǿideden 
murād kāfirniñ 

64.9 iǾtiķādınça sanemge Ǿibādet sebebli kütilgen şefāǾat hem allahġa yaķınlıķ, żararından 
murād dünyāda ķatınıñ ĥelāl 

64.10 boluvı āħiretde mengü Ǿaźāblı boluvı ( ) ni yavız yardemçidür ol maǾbūd 

(śanem) ( ) 

64.11 daħı ni yavız yoldaşdur ol maǾbūd (śanem) ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

64.12 įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemlerni kiritür ( ) 
astlarından yılġalar 

64.13 (śular) aġa turġan baķçalarġa ( ) düristlikde allahü teǾālā tiledüki 
nersesini ķılur 

64.14 ( ) kimdür gümān ķılsa ( ) allahnıñ resūline 
dünyāda daħı 

64.15 āħiretde yardem ķılmazsızlıġı yaǾnį allahü teǾālā dünyada ve āħiretde resūline 
muĥammed Ǿahmge yardem ķıluvçıdur kimde kim 

64.16 munıñ ħilāfını žann ķılsa ( ) bes ol kişi sebeb (yib) birlen kökge (iv  
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64.17 töbesine) aśılsun ( ) munıñ śoñında ol yib birlen bovulsun ĥāśıl aśılup ölsün 

(  

64.18 ) bes Ǿaķlına ķaytup bu kişi oylap ķarasun ķılġan bu işi (aśılınuvı) 

64.19 açuvını yā ki açuvlanġan nersesini yiberür mi? ( ) oşandaķ yaǾnį 

64.20 āyetni  indürdükimiz kibi ķurānnıñ küllisini žāhir bolġan āyetler itüp indürdük 

ötken 

( ) 

64.21 daħı düristlikde allahü teǾālā tilegen ādemini ĥaķlıķġa köndürür ( ) 

64.22 kitürgen ādemler (

düristlikde įmān 

) daħı yehūd bolġan ādemler (tevrāt birlen Ǿamel itüvçi 

64.23 ķavmi) (

ĥażret-i mūsā 

) daħı naśārā birlen yehūd meźhebinden köçüp yuldızlarġa Ǿibādet  

ılar (ķıluvç ) 

64.24 daħı naśārālar (incįl birlen Ǿamel itüvçi ĥażret-i Ǿįsā ķavmi ( ) daħı dįnsiz kāfirler 

(  

64.25 ) daħı allahġa şerįk iŝbāt ķıluvçılar ( ) düristlikde allah 
) 

64.26 ķıyāmet küninde bu türli dįnde bolġan ħalķlar arasını ĥükmde ayurur ve her ķayusına 

64.27 birür 

(teǾālā

münāsib cezālarunı 

( ) düristlikde allahü teǾālā her bir nerseni bilgüçidür 

( ) bilmeysün mi 

64.28 ey muĥammed  ( ) düristlikde allah (teǾālā ) ( ) ol allahġa secde ķılur (boy 

śunur) (  

64.29 ) köklerde ve yirlerde bolġan Ǿaķl iyesi bolġan cān iyeleri 

(  

64.30 ) daħı ķuyaş hem ay hem yuldızlar secde ķılur ( ) daħı 
ŧaġlar 
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65.1 hem aġaçlar hem yirde beri turġan cān  iyesi ĥayvānlar secde ķılur ( ) daħı 
demlerden ā

65.2 köpisi secde ķılur ( ) daħı ādemlerden köpisi üzerine secde ve 
inķıyāddan baş 

bit boldı (65.3 tartduġı içün Ǿaźāb ŝā ) ve kimdür anı allahü teǾālā 
ħor ķılsa ol kişini 

65.4 ĥürmetli ķıluvçı yoķdur ( ) düristlikde a

ķılur (

llahü teǾālā tiledüki nersesini 

 

65.5 ) bu iki fırķa yaǾnį müǿminler birlen kāfirler birisi birisine 
nlardur rableriniñ 

įninde yā ki źāt ü 

düşmā

65.6 d śıfatlarında daǾvā ķılışdılar baǾżılar müǾminler birlen yehūdler 
murād digenler çünki 

65.7 yehūdler biz sizden kitābda burunmız hem bizniñ peyġamberimiz sizniñ 
peyġamberiñizden burundur diyü müǿminler 

65.8 eytdiler biz muĥammed Ǿahmge sizniñ peyġamberiñizge įmān kitürdük hem sizniñ 
kitābıñızġa įmān kitürdük siz bizniñ 

65.9 kitābımıznı ve peyġamberimizniñ peyġamber idükni bile turup inkār itdiñiz diyü 

( ) bes kāfir bolġan 

65.10 ādemler ( ) kāfir bolġan ādemler içün cüsseleri müķdārınça oŧdan 
bo er lġan kiyiml

ur (çiklenür) ( ) kāfirlerniñ başları üstünden issi śular 65.11 taķdįr ķılın

65.12 ķıyılur ( ) ol issi śu birlen kāfirlerniñ içlerinde bolġan 

daħı tirileri eritilmiş bolur (

nerseleri 

) daħı kāfirlerni Ǿaźāb ķılur içün 65.13 (içekleri) 

65.14 oŧdan bolġan ķamçılar (nagaykalar) bolur ( ) ķayu ġına 
zamān kāfirler 
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65.15 özlerine tutaşķan ķayġu içün tamuġdan çıġarġa tileseler ( ) tamuġķa kiri 
ķaytarılmış 

65.16 bolurlar ( ) daħı kāfirlerge yanduruvçı tamuġ ını tatuñız diyü 
eytilür 

nıñ Ǿaźāb

65.17 ( ) düristlikde allahü teǾālā ( ) įmān kitürüp de 
izgü Ǿameller 

ılġan 65.18 ķ kişilerni kiritür ( ) astlarından śular aġa turġan 
ucmaħlarġa 

65.19 ( ) ol ucmaħda ziynetlenmiş bolurlar ( ) altundan 
bolġan 

65.20 bilezikler daħı incüler birlen ( ) ucmaħ ehliniñ ucmaħd
i cifek 

aġı kiygen 
kiyimler

65.21 bolur ( ) d oş bolġanına köndürilmiş bolurlar aħı sözden ħ

(  

65.22 ) daħı maķtalmış bolġan yolġa köndürülmiş bolurlar ( ) düristlikde 
ın 

ādeml

şunday

65.23 er kāfir boldılar ( ) daħı allahn ıyar boldılar 

(

ıñ dįninden ŧ

 

65.24 ) daħı şundayın me r boldılar (scid-i ĥarāmdan ŧıya ) ol mescid-i 
ĥarāmnı bütün 

ādeml65.25 er içün berāber ķılduķ ( ) mescid-i ı ādemde ve 
çinden kilüvçi 

ĥarāmda turuvç

65.26 ādem de berāberdür yaǾnį kāfir bolup da allahnıñ dįninden daħı mescid-i ĥarāmġa 

65.27 Ǿaźāb ķılınmışlardur bu āyet ĥarb oġlı süfyānnıñ hem munıñ aśĥābınıñ resūl ekremni 

65.28 kirüvden ŧıyuvları ĥaķında indi eger de bu āyetde mescid-i ĥarāmdan özi murād bolsa 
e

65.29 bu āyetniñ maǾnāsı boladur mescid-i ĥarām bütün ādemlerge ķıble Ǿibādetde yönelüv 
ĥaķında her bir ādem berāber 

kirüvden ŧıyġan ādemler 

mekkege 

şāfiǾį r ǿyinçe 
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66.1 maǾnāsında eger de reǿyinçe mescid-i ĥarāmdan mekke murād bolsa bu āyet mekke 
yirlerini śatuv ve icārege birüvniñ 

6.2 dürist bolmavına delālet ķıla (6 ) ve kimdür mescid-i ĥarāmda 
Ǿadālet (orŧaçalıķ) dan 

ādnı tilese ĥāśıl günāh ķıluvnı ķaśd ķılsa 66.3 köçken ĥālde žulm sebebli bir mur

( ) 

bdan tatuturmız * allahü te
ĥüccetniñ vācib boluvı 

 
yāret 

66.4 ol kişini rencitküçi Ǿaźā Ǿālā beytu’l-lahnı uluġlav ve 

66.5 ve teve boġazlav ve anıñ itini aşav ve tüklerni kinerüv hem neźrge vefāǿ ķıluv ŧavāf 
zi

66.6 ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) şol vaķtni źikr ķıl 

nāǿ ķıldı śoñra nūĥ Ǿahm 

ahm) evvelgiçe 

 

66.7 biz ibrāhįm (Ǿahm) içün beytu’l-lah ornını küçley turġan hem Ǿibādet içün ķayta turġan 
orun itüp 

66.8 ĥāżirledük beytu’llahnı evvel ādem Ǿahm bi ŧūfanında beytu’l-
lah kökke köterildi 

66.9 allahü teǾālā ibrāhįm (Ǿahm)ge bir cil yiberüp beytu’l-lahnıñ ornını bildürdi hem 
ibrāhįm (Ǿ

66.10 itüp bināǿ ķıldı digenler āyetniñ bu ķadarsı beytu’l-lahnı uluġlavnı beyān boldı 

( ) 

66.11 ey ibrāhįm (Ǿahm) siniñ içün beytu’l-lah ornını küçley turġan ve Ǿibādet içün ķayta 
turġan orun ķılduķ 

66 ibā.12 miñe Ǿ detde hiç şerįk ķılmassızlıġıñ içün ( ) daħı minim ivimni 
śanemlerden 

rden pākla (66.13 ve ķaźuretle ) ŧavāf ķıluvçılar hem beytu’l-lahda turuvçılar 

içün (  

66.14 ) daħı beytu’l-lahda rükūǾ ve secde ķıluvçılar (namāz oķuvçılar) içün ) 

( ) 
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66.15 ādemlerge ĥacc ķıluvġa ü dā ķıl (ndev birlen ni ) eger ĥacge ündev 
birlen nidāǿ ķılsañ 

siñe c66.16 ıyav bolġanları hem arıķ tevelerge aŧlanġanları ĥālde kilürler ( ) 
ol 

66.17 arıķ teveler her bir yıraķ yoldan kilürler bu ķadarsı ĥacnıñ vucūbı ĥaķında boldı 

( ) 

66.18 özleri içün bolġan dünyā ve āħiret fāǿidelerine ĥāżir bolsunlar ( ) daħı 
ķurbānlarnı 

66.19 ve hedylerni boġazlaġan da allahnıñ ismini źikr ķılsunlar ( ) bilgüli 
künlerde imām-ı aǾžam  

66.20 ķaşında źü’l-ĥicceniñ onınçı küni  ķaşında źü’l-ĥicceniñ onınçı on birinçi on iķinçi 
künleri 

66.21 ( ) allahnıñ ismini źikr ķılurlar allahnıñ dört ayaķlı 
ĥayvānlarnıñ 

larını ( teve śıġır śarıķnı) boġazlavnı irişdürüvi ve müyesser ķıluvı 
üzerine 

yetniñ bu ķadarsı teve boġazlavnı beyānda (

66.22 söyleşmey turġan

66.23 ā ) bes bu boġazlanġan dört ayaķlı 
ĥayvānlarnıñ  

den aşañız (66.24 itlerin ) daħı ķaŧılıķ irişken muĥtāc ādemge 

66.25 bu ķadarsı boġazlaġan teveden aşavnı beyānda (

ŧaǾāmlandurıñız āyetniñ 

) ĥacc Ǿamellerinden daħı 

an śoñında kirlerini yibersünler yaǾnį saçlarını kitersünler ve tırnaķlarnı kissünler 
āyetniñ 

ānda (

ĥayvān boġazlavdan 

66.26 boşanġ

66.27 bu ķadarsı tüklerni kiterüvni bey ) daħı ĥacda eytken neźrlerine vefā 

66.28 āyetniñ bu ķadarsı neźrlerge vefā ķıluv ĥaķında (

ķılsunlar 

) daħı iski ivge 

66.29 ķılsunlar kaǾbetu’l-lahnıñ iski iv boluvı çünki evvel yir yüzinde bināǿ ķılınġan iv 
beytu’l-lahdur āyetniñ 

ŧavāf 
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67.1 bu ķadarsı ŧavāf ziyāretini beyānda * allahü teǾālā hedylerni źebĥ ĥaķında źikr ķılınaçaķ 

āyetni indürdi ( ) 

67.2 yaǾnį ĥacc ĥaķında źikr ķılınġan işler budur ( ) ve kimdür allahnıñ 
ırŧuv ĥelāl 

 bolmaġan nerselerini uluġlar yaǾnį alarġa kirişmes ĥürmet allahdan allahnıñ her bir 

67.4 murād yā ki beyt-i ĥarām, şehr-i ĥarām, mescid-i ĥarām murād (

perdesini y

67.3
teklįf ķılġan nersesi 

) bes 

67.5 ĥarāmlarını uluġlav uluġlavçı içün rabbisi ĥużūrında izgüdür (

allahnıñ 

) ve 

67.6 dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ küllisi ĥelāl ķılındı (

sizniñ içün 

) meger sizge ĥarāmlıġı 

elāl ķılınmadı yaǾnį ölekse doñġız boġaz ķanı hem allahnıñ isminden başķa ismini źikr 
ķılınup boġazlanġan 

ānlar kibi ( 

oķulġanları ġına 

67.7 ĥ

67.8 ĥayv ) bes śanemlerden Ǿibāret bolġan necslerden 
başķa necslerden 

ñız kibi śaķlanıñız ( ) daħı yalġan sözden śaķlanıñız 67.9 śaķlanuvı

(  

67.10 ) allah içün śāf bolġanıñız ve allahġa şerįk-i iŝbāt ķılmaġanıñız ĥālde 

( ) ve kimdür allahġa 

 67.11 şerįk iŝbāt ķılsa ( ) bes göyā ki 
tüşdi 

ol kişi įmān köginden küfr çuķurına 

67.12 ( ) bes ol kişini tizlik birlen ķuş ķöterüp kitdi bes ķu nıñ içinde aǾżāları 

67.1 olup taraldı (

ş

3 kisek kisek b ) yā ki ol kişini cil uçurup tüşürür (  

67.14 ) yıraķ orun ġa şerįk bar dip  iǾtiķād kişi özini helāk itdi ġa ĥāśıl maǾnāsı allah
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67.15 kökden yıġılup tüşüp ķış köterüp kitken kişiniñ helāk boluvı kibi yā ki yıraķ orunġa cil 

67.16 kitüp ŧaşlanġan kişiniñ helāk boluvı kibi bes bu āyetde mertebesiniñ bülendliginde 
 

müşri ken 
ķaşķi azġunlıķġa 

tüşürgen şeyŧānnı uçurup kitken cilge oħşatılġan (

uçurup 

įmānnı kökke 

67.17 kni kökden yıġılup tüşken ādemge ķabāĥat nefs nefs-i hevāǿlarını köterüp kit

67.18 ) bu şirkniñ ķabāĥatligi ĥacc 

 boġazlavçılarnıñ ŝevābı izgülik birlen buyuruv ve yavızlıķdan ŧıyuv yaǾnį bu 

67.20 (

ķıluvçılarnıñ 

67.19 ķurban
işlerge lāzım boluvıñız 

) ve kimdür allahnıñ hedylerini uluġlar ( ) 

ıñ hedylerini uluġlav köñilleri taķvālıķ iyesi bolġan ādemlerniñ işlerindendür 

67.22 simizrekni ve bahāsı ķıymetregini iħtiyār ķıluvdur (

bes düristlikde 

67.21 allahn
hedylerni  uluġlav 

) sizniñ 

e bilgüli müddetke (boġazlaġanġa ķadar) fāǿideler bolġuçıdur ĥācet vaķtinde 

67.24 sütlerini śavup içüv kibi (

içün ol 

67.23 hedylerd
aŧlanuv żarūret vaķtinde 

) munıñ śonıñda ol hedylerini 

vācib boluvınıñ vaķti iski ivge (kaǾbetu’l-lahġa) tirelġüçidür yaǾnį ĥarāmga ħāśdur 

67.26 ĥükminde (

boġazlavnıñ 

67.25 
ĥarām beytu’l-lah 

) sizden ilk her bir müǿminler cemāǾati içün ķan aġızmaķ 

67.27 boġazlamaķ ķılduķ (

ve ķurbānlar 

) allahnıñ ismni gine źikr ķılsunlar içün (  

67.28 ) dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ söyleşmey turġanlarından boġazlaġan 

67.29 rızķlandurġan nersesi (niǾmeti) üzerine (

vaktde allahnıñ 

) boġazlaġan vaķtde allahnıñ 
ismni gine źikr 

 

II / 68 
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68.1 ķıluñız anıñ içün sizniñ maǾbūdıñız bir gine maǾbūddur ( ) bes allahġa boy 
nıñız yaǾnį źikrni 

ġa ħaślañız (

su

68.2 allah ) töbençilik ķıluvçılarġa allahdan ķorķuvçılarġa süyünç 
irsün b

68.3 ey muĥammed (Ǿahm) ( ) töbe ıluvçılar allahdan 
ķorķuvçılar şundayın 

nçilik ķ

68.4 ādemlerdür her ķayçan allahnı źikr ķılınsa alarnıñ köñilleri ķorķar 

( ) daħı 

a śabrlıķ ķıluvçılarġa s68.5 özlerine irişken aġırlıķlarġ üyünç bir ( ) daħı 
vaķtinde 

68.6 namāz oķuvçılarġa süyünç bir ( ) daħı biz özlerine rızķlandurġan 
rseden dįn 

śıġır) boġazlav ve

68.8 hem śadaķa birüv ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni iñdürdi (

ne

68.7 yolında śarf ķıluvçılarġa süyünç bir * allahü teǾālā büdn (tomuv  
alarnıñ itini aşav 

) 

68.9 fāǿideñiz içün yaratduķ allahnıñ meşrūǾ  ķılġan dįniniñ Ǿalāmetlerinden ķılduķ (büdn) 

68.10 tevege ħāś bolsa da şerįǾatde ĥanefį meźhebinde śıġırnı da şāmil (

teveni sizniñ 

luġat iǾtibārı birlen 

) ol tevede 
sizniñ içün 

68.11 köp fāǿideler bardur ( ) bes teveni boġazlaġanda allahnıñ ismini źikr 

ķıluñız ( ) 

68.12 ayaķları üstünde turġuçı bolġan ĥālde ol teve ( ) bes teveniñ yanlar

aç olsa ve cānı 

ı 
yirge 

68.13 tüşse yaǾnį boġazlaġ çıķsa ( ) bes ol teveni (itni) aşañız 

(  

68.14 ) daħı ol teveniñ itinden özi ķaşında bolġan nersege r śoramay turġan āżı bolup 
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68.15 kişige hem śoravçı kişige ŧaǾāmlandurıñız ( ) oşandaķ yaǾnį teveni ayaķ 
üzere 

68.16 bolġan ĥālde boġazlavnı śıfatlavımız kibi teveni sizge müsaħħir (boy śunuvçı) ķılduķ 

( ) 

68.17 bizniñ birgen niǾmetimizge şükr ķıluvıñız içün ( ) allahnıñ 
rıżālıġına teveniñ śadaķa 

68.18 ķılınġan itleri ve boġazlaġanda aġızlaġan ķanları irişmes ( ) likin 
lahnıñ 

nį it iyeleri ve ķan 

68.20 ve ķannı aġzu birlen gine allahnıñ rıżālığına irişmes meger  izgü niyet ve iħlāś hem 
ķ

al

68.19 rıżāsına sizlerden köñilleriñizniñ taķvālıġı irişür yaǾ iyeleri itni 
śadaķa birüv 

taķvālı  şarŧlarını 

68.21 riǾāye ķıluv sebebli gine irişür ( ) oşandaķ allah sizge teveni müsaħħir 
ķıldı 

68.22 ( ) dįn Ǿalāmetlerine ve ĥacc Ǿamellerine ve köndürüvi üzerine 
allahnı uluġlavıñız 

68.23 içün ( ) ve ey m) izgülik ķıluvçılarġa süyünç bir muĥammed (Ǿah

(  

68.24 ) düristlikde allah įmān kitürgen ādemlerden müşriklerniñ żararlarunı yiberür 

(  

68.25 ) düristlikde allahü teǾālā her bir öziniñ emānetine ħıyānet ķıluvçını ve 
Ǿmetine küfrān ķıluvçını 

dost k

ni

68.26 örmes ( ) müşrikler birlen śoġış ķıluvçı müǿminlerge śoġış 
ķılurġa iźn 

birildi (68.27 ) şunıñ sebebli iźn birildi düristlikde müselmānlar müşrikler ŧarafından 
cebr ķılındılar 

68.28 śaĥābeler müşri cebrlengeç ķayusı ķıynalup ķayusı cerāĥatlenüp resūl 
allahġa kilüp özleriniñ 

kler ŧarafından 

68.29 mażlūm olduķlarunı söylediler resūl allah śabr ķılıñız miñe bu künge ķadar allah 
ŧarafından śoġış ķıluv birlen 
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69.1 buyurulduġı yoķ didi * śoġışķa iźn birlen kilgen āyetlerniñ evvelgisi bu āyet 

(  

69.2 ) daħı düristlikde allahü teǾālā müselmānlarġa yardem birüvge elbette küçi 

r yitküçidü (  

69.3 ) müşrikler birlen śoġış ķıluvçı müselmānlar şundayın ādemlerdür 

69.4 hiçbir ĥaķsız (sebebsiz) çıġarıldılar (

mekkedegi yurŧlarından 

) meger çıġaruvnı mūcib bolġan 
ā

imiz her k kem śıfatnı cıyġan źātdur diyüvlerni gine yaǾnį müselmānlarnı 
yurŧlarından çıġaruvnı mūcib 

bolġan nerse all

ġan tevĥįdden ba

ĥaķķ müselm nlarnıñ 

69.5 rabb ör

69.6 ahnı birlevleri allahnı birlev vāķıǾada yurŧlarında ķararlanduruvġa sebeb 
bolurġa tiyüş 

69.7 ĥāśıl müselmānlarnıñ çıġaruvnı mūcib bol şķa Ǿaybleri yoķ bu āyet 
(tapġa) nıñ 

69.8 ( ) 

69.9 digen şiǾiri ķabįlinden mażmūnı bu śoġış ķıluvçı bahādırlarda hiçbir Ǿayb yoķ meger 

69.10 Ǿasker birlen śoġış ķılduķlarından ķılıçlarında kitüklik bar elbette ķılıç ķitilgençe śoġış 
Ǿa

69.11 belki ġāyet cigitlikden śanala (

Ǿaybleri şol köp 

ķıluv ybden śanalmay 

) eger de allahnıñ ādemlerniñ 
Ǿżısına baǾżısını ba

69.12 irkli ķıluv sebebli żararlarını yiberüvi bolmasa idi yaǾnį müselmānlarnı müşriklerge irkli 
ķıluvı sebebli 

69.13 ( ) müşriklerniñ millet (dįn) iyelerine ġalebesi sebebli rāhiblerniñ 
śavmaları Ǿibādetħāneleri 

larnıñ Ǿibādetħāneleri ħarāb ķılınur idi (69.14 hem naśārā ) daħı yehūdlerniñ 
Ǿibādetħāneleri 
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69.15 hem müselmānlarnıñ mescidleri (Ǿibādetħāneleri) ħarāb ķılınur idi yaǾnį müşrikler ħarāb 
ķılur idi 

69.16 ( ) ol Ǿibādetħānelerde yā ki müscidlerde allahnıñ ismi köp źikr 

ķılına idi (  

69.17 ) daħı elbette öziniñ dįnine yardem itken ādemge allah yardem birür 

( ) düristlikde 

69.18 allahü teǾālā elbette yardem birüvge ķuvveti yitküçidür hem ġālibdür hiç kim yardem 

ŧıya almas (  birüvinden 

69.19 ) mekkedegi yurŧlarından çıġarılġan ādemler şundayın ādemlerdür 
eger biz alarnı yirde 

.20 ķararlandu69 rsaķ ( ) alar namāz oķurlar ve māllarından zekāt birürler 

(  

69.21 ( ) daħı izgü iş birlen buyururlar ve yaman işden ŧıyarlar 

( ) 

69.22 ve ol allah içündür işlerniñ śoñı ( ) ve eger ey muĥammed 

.23 yalġanġ tutsalar ķavmiñ śabr it taĥķįķ siniñ ķavmiñden evvelgiler de peyġamberlerini 
ġanġa tutdılar 

69.24 

Ǿahm sini 

69 a 
yal

) nūħ Ǿahm ķavmi nūĥnı hem hūd Ǿahm ķavmi bolġan Ǿād hūdnı śāliĥ 
ķavmi 

r 

Ǿahm 

69.25 bolġan ŝemūd śāliĥni yalġanġa tutdıla ( ) daħı ibrāhįm Ǿahm 
ķavmi ibrāhįmni 

m ķavmi lūtnı yalġanġa tutdılar (69.26 hem lūŧ Ǿah ) daħı şuǾayib 
Ǿahm ķavmi 

bolġan medyen 69.27 iyeleri şuǾayyibni yalġanġa tutdılar daħı mūsā Ǿahm ķıbtįler ŧarafından 
yalġanġa 

69.28 tutıldı ( ) bes bu peyġ  tutuvçı kāfirlerge vaķti 
yitkenge ķadar mü

amberlerni yalġanġa
hlet 

 



  1354

II / 70 

rdim 

 

(70.1 bi ) munıñ śoñında ol kāfirlerni Ǿaźāb birlen tutdım 

( ) bes niçük 

üzerine niǾmetni miĥnetke ilindürüv sebebli inkār itüvim 70.2 boldı alar 

( ) 

70.3 bes köp medür biz helāk ķılġan karyelerden (yaǾnį ehllerni) ( ) ve ol ķarye 
hli) 

çı idi

(e

70.4 žulm ķıluv  ( ) bes ol ķaryeler (dįvārla ı) töbeleri üzerine  

70 şküçidür (

r

.5 yıġılup tü ) ve köp medür iyeleri helāk boluv sebebli boş 

.6 (

ķaldurulġan ķuyular  

70 ) daħı boş ķaldurulġan büyük serāylar yaǾnį elbette bular köpdür 

( ) 

70.7 mekke müşrikleri bu helāk ķılınġan ķavmlerniñ yirlerinde seyr ķılmadılar mu 

( ) 

70.8 bes eger iǾtibār içün seyr ķılsalar idi mekke müşrikleri içün bilüv vācib bolġan nerseni 

70.9 bilüvge ķural bolġan ķalbler bolur  idi (

(tevĥįdni) 

) yeise işitüv vācib bolġan 

0 (vaĥy vaǾ ştüvge ķural bolġan ķulaķlar bolur idi (

nerseni 

70.1 ažni) i ) bes 

1 ķıśa közler körüvden śoķır bolmaslar (

düristlikde 

70.1 ) ve likin 

ġan köñiller iǾtibārdan śoķır bolurlar yaǾnį köz körüvlerinde żarar yoķ meger nefs 

70.13 iyerüvleri sebebli ķalbleri körmey (

kökreklerde 

70.12 bol
arzularına 

) ve ey muĥammed Ǿahm 
müşrikler özlerini 
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70.14 ķorķutulġan Ǿaźābnı sinden aşuķdururlar ( ) elbette allah
s 

 vaǾdesine 
ħilāflıķ ķılma

70.15 vaķti yitkeç Ǿaźābnı indürür likin allah śabr ķıluvçı Ǿaźābnı aşuķdurmay 

( ) daħı düristlikde 

rında bir kün (70.16 rabbiñ ĥużū ) siz śanaġan yıllardan miñ yıl kibidür 

(ķadardur) (  

70.17 ) ve köp medür ķaryeden (ehlinden) ( ) ol ķaryege (ehline) mühlet 

birdim (  

70.18 ) ve ol ķarye (ehli) mekke müşrikleri kibi ķüfr sebebli žulm ķıluvçı idi 

( ) munıñ śoñında 

70.19 ol ķaryeni (ehlini) Ǿaźāb birlen tutdım ( ) ve minim ĥükmimedür her ādemniñ 

aġı ( ) ķaytaç

70.20 eyt sin ey muĥammed ādemlerge ( ) ey ādemler ( ) ançaķ 
min sizni žāhir bolġan 

1 ķor ķıtuvçımun süyünç birüvçimün digen sözni ķalduruvda bu āyetniñ 
üşrikler 

70.2 ķutuv birlen ķor
m içün gine 

70.22 serilüvine işāret bar ( ) bes şundayın ādemler įmān kitürdiler 
hem 

70.23 izgü Ǿameller ķıldılar ( ) o lahnıñ yarlıķavı hel ādemlerge al m uluġ 
rızķ (cennet) 

70.24 bolur ( ) daħı şundayın ādemler bizniñ āyetlerimizde öz 
iǾtiķādlarında 

uķlıķ birlen saǾy ķıldılar y
birlen saǾy 

70.25 uzaşķanları ĥālde boz aǾnį āyetlerimizniñ maǾnālarında ŧaǾn 
ķıluv 

70.26 ķıldılar ( ) bu śıfatdaġı ādemler yandurulmış oŧ iyeleridür 

(  

70.27 ) ey muĥammed (Ǿahm) biz sinden ilk hiç bir kitāblı peyġamberden hem 
kitābsız peyġamberden yibermedük 
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70.28 ( ) meger yibersek ( ) her ķayçan ol peyġamber köñlinde nefsi arzu ķılġan 
nersesini tüşürse 

70.29 yā ki özine in ķusa ( ) dürgen nerseni o şeyŧān arzu ķılġan nersesine 

 

 

üvni m
seni ŧaşlar 

II / 71 

71.1 dünyā birlen şuġullen ūcib bolġan nerseni ŧaşlar yā ki oķuvına özine 
indürülmegen ner

71.2 niteki resūl allah eytken  “  “ diyü yaǾnį 
köñlime türli 

nerseler eritilmiş ve ilķaǿ ķılınmış bola bes her künde min allahdan yitmiş mertebe 

ġfiret isteym (

71.3 

 ma

71.4 ) bes allah şeyŧān peyġamberlerniñ köñillerine śalġan nerseni bāŧıl ķılur 

( ) 

71.5 munıñ śoñında allah öziniñ āyetlerini muĥkem ve ŝābit ķılur ( ) ve allahü 
teǾālā ādemlerniñ ĥāllerini 

resūl allah

71.6 bilgüçidür ve alarġa ķılġan işinde ĥikmet iyesidür * baǾżılar bu ħuśūsda şol revişçe 
rivāyet ķılġanlar 

71.7  bir vaķtde ķureyş ķavminiñ meclislerinde oturadur idi ( ) sūresi indi 
resūl allah bu sūreni 

71.8 oķurġa kirişdi “  “ digen sözge yitkeç vese ķılup 

“

şeyŧān ves

 

71.9  “ didi resūl allah da bu sözni okudı müşrikler muñar bik 
kuvandılar sūreniñ 

şni resūl allahġ

2 allahü Ǿālā źikri ötken āyetni indürdi digenler * likin bu rivāyet dürist tügil çünki resūl 
allahnıñ 

71.10 āħirine ķadar oķuġaç resūl allah secde ķıldı müǿminler ve müşrikler her birisi birge 
secde ķıldılar śoñra 

71.11 ĥażret-i cebrāǿįl bu i a bildürdi resūl allah bik ķayġurdı şundan śoñ 
taǾziye ķılup 

71.1 te
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71.13  iĥtimāli yoķ çünki bu söz küfr şeyŧānnıñ hem resūl allahnıñ 
tilinde cebr irtüv iĥ

 bu sözni ķaśd birlen okuv
timāli 

71.14 yoķ çünki şeyŧānnıñ resūl allahdan başķa ādem ĥaķında hem cebrā ķıldururġa küçi 
yitmey çünki allahü teǾālā kullarımda 

71.15 şeyŧānnıñ irkli boluvı yoķ digen resūl allah ĥaķında bigrek de mümkin tügil hem bu 
sözniñ resūl allahnıñ 

71.16 tilinde ġaflet ve yañlışlıķ birlen birüv iĥtimāli de yoķ çünki bu ġaflet ve yañlışlıķ 
vaĥyini irişdürüv vaķtinde 

71.17 aķla maĥāl vālā vaĥyge oşanç  ķalmay hem naķle de maĥāl çünki allahü teǾālā biz 
ķurānnı bāŧıl ķaŧnaşuvdan śaķlarmız 

71.18 diyü ħaber birdi bu rivāyet bir taķdįr ŝābit bolsa bu ŧarįķ eytürge mümkin resūl allah 

“  

71.19  “ ġa yitkeç sukūt itken bolur resūl allahnıñ ķırāǿatına tutaş itüp şeyŧān 

“  

71.20  “ diyü oķuġan bolur ħalķnıñ baǾżısı resūl allah oķudı diyü žann 

71.21 çünki resūl allah Ǿaśrında şeyŧān cüherā söyleşken niteki uĥud śoġışında 

ķılġan bolur 

“  “ bedr śoġışında 

71.22 “  “ diyü ķıçķurġan yā ki įmānda muĥkem bolġan 
ādem b ānda irlen įm

71.23 żaǾįf  ādemni imtiĥān içün bolur ( ) allahü teǾālā 
ıñ peyġamberlerni

ne śalġan nerseni śaluvġa ķudretli ķılur şeyŧān śalġan nerseni miĥnet hem ibtilā 

.25 (

şeyŧānn ñ 

71.24 köñli
ķıluv içün 

71 ) köñillerinde şik ve nifāķ bolġan ādemlerge 

( ) daħı köñilleri 

71.26 ķara bolġan ādemlerge ( ) daħı düristlikde žulm ķıluvçı 

71.27 yıraķ bolġan uzun ħilāfdadur (

ādemler elbette ĥaķdan 

) daħı Ǿilm birilgen ādemler bilsün 
içün allahü 
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71.28 te i ķıldı ( ) düristlikde ķurān ĥaķd r allahdan Ǿālā şeyŧānnı ķudretl u
ingüçidür yā ki 

71.29 şeyŧānnıñ peyġamberlerniñ köñillerine vesvese śaluvı ĥaķdur allahdan śādirdür diyü 

( ) bes Ǿilm iyeleri 

 

 

 yā ki allahġa įmān kitürürler (

II / 72 

72.1 ķurānġa ) bes ķurānġa yā ki allahġa boy 
śunuv sebebli köñilleri 

.2 ķa72 rarlanur ( ) daħı düristlikde allahü teǾālā ( ) 
įmān kitürgen 

ādemlerni toġrı ve ĥaķķ yolġa köndürüvçidür (72.3 ) daħı kāfir 
ġan ādemler 

72.4 ķurāndan yā ki resūlden yā ki peyġamberlerniñ köñillerine şeyŧānnıñ vesvese śaluvından 
e 

72.5 (

bol

hemįş şikdedür 

) ķıyāmet özlerine kinet kilgenge ķadar 

( ) yeise 

e ķadar ( )72.6 fāǿidesiz künniñ (bedr küniniñ) Ǿaźābı kilgeng  kāfirlerniñ 
şikleri bite turġan 

ıġı allah içün ginedür (72.7 künniñ ħocal ) allah ol künde müǿminler hem kāfirler 

ükm ķılur (

arasında ĥaķlıķ birlen 

72.8 ĥ ) bes şundayın ādemler įmān kitürdiler daħı izgü 
Ǿameller 

72.9 ķıldılar ( ) niǾmetler ucmaħlarındadur 

(  

72.10 ) daħı da kāfir bolup biz rimizni yalġanġa tutķan kimseler bardur, 
anday kişilerge 

niñ āyetle
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72.11 özlerin ħor dur. ( ķılġuçı Ǿaźāb bolġuçı ) daħı şundayın 
ādemler 

72.12 allahnıñ rıżālıġı yolı yurŧları bolġan mekkeden medįnege hicret ķıldılar 

(

 nda ŧuvġan 

) 

munıñ śoñın72.13 da kāfirler ŧarafından śoġışda öltürüldiler yā ki ( ) vaķt yitüp 
śoġış ķılmay ġına 

72.14 öldiler ( ) allah alar ız landurur 

(

ġa körkem rızķnı (cennetni) r ķ

 

72.15 ) daħı düristlikde allahü teǾālā elbette ol allahü teǾālā rızķ 
rüvçilerniñ iñ bi

72.16 izgüsidür ĥesābsız rızķlandurġanlıķı içün ( ) daħı 

ġan orunġa (cenne

allahü teǾālā 
muhācirlerni 

72.17 özleri rāżı bol tke) kiritür ( ) daħı düristlikde allahü 
teǾālā 

72.18 muhācirlerniñ dünyā ve āħiretdegi ĥāllerini bilgüçidür hem muhācirler birlen śoġış 
muħāliflerge Ǿaźābnı 

72.19 aşuķdurmavda şefķat ķıluvçıdur (

ķılġan 

) iş biz siñe beyān itkençe 

( )  

72.20 ve müǾminlerden bir kişi müşriklerden birisine özi žulm ķılınġan ķadar žulm itse ķıśāś 

da artdurmasa (  

72.21 ) munıñ śoñında bu kişige müşriklerden ķaytadan žulm ķılınsa ( ) 
elbette allah bu kişige 

72.22 şiksiz yardem birür ( ) d likde allahü teǾālā elbette müǾminlerden 
Ǿ

ürist
afv ķıluvçı hem alarnı 

72.23 yarlıķaġuçıdur öç alduķları içün Ǿaźāb ķıluvçı tügildür ( ) allahdan bu yardem 

(  

72.24 ) oşbunıñ sebeblidür düristlikde allah kiçni kündiz

(

ge kiritür 

) 
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72.25 daħı kündizni kiçke kiritü ıñ şeylerniñ baǾżısını baǾżısına üstün ķıluvġa 
ķādir boluvı sebeblidür 

r yaǾnį allahn

72.26 ( ) daħı düristlikde allah žulm ķıluvçı birlen ž ķılınmışnıñ her ikisiniñ ulm 
sözlerini 

72.27 işitüvçi ve işlerini körüvçidür ( ) bu ķudretniñ kāmilligi hem Ǿilmniñ kāmilligi 

śaf (birlen ve  

72.28 ) oşbunıñ sebeblidür düristlikde allahü teǾālā hemįşe ŝābitdür 

( ) 

72.29 daħı oşbunıñ sebeblidür düristlikde kāfirlerniñ allahdan başķa Ǿibādet ķılġan nerseleri 

bāŧıldur (  

72.30 ) daħı düristlikde allahü teǾālā her nerse üzerine üstündür hem şerįki 
bolmaķdan 

 

II / 73 

uġdu

 

73.1 ul r ( ) ey muĥammed Ǿahm bilmeysün mi sin elbette 
bilesün düristlikde allah 

en (yoġarıdan) 73.2 kökd śunı indürdi ( ) bes ölenler sebebli yir yaşıl bolup 

73.3 evrilür ( ) düristlikde allahü teǾālānıñ luŧfı her nersege irişküçidür hem 
āŧınnı 

3.4 tedbįrlerni bilgüçidür (

žāhiri ve b

7 ) ol allah içündür köklerde ve yirlerde 
bolġan  

73.5 nerseler ( ) daħı düristlikde allah ( ) elbette ol allah źātında her 
nerseden muñsızdur 

r 73.6 hem śıfatları ve işleri sebebli ĥamdni vācib itküçidü

( ) 

73.7 ey muĥammed Ǿahm bileysün mi elbette bilesün düristlikde allah sizge yirde bolġan 
nerselerni müsaħħir itdi 
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73.8 ( ) daħı öziniñ em gizde yürügen ĥālde ķimeni 
müsaħħir itdi 

ri birlen dįñ

73.9 ( ) daħı kökni yirge tüşüvinden śaķlap tutar ( ) meger 
k yirge 

źni birlen yaǾnį ķıyāmet küninde (

kö

73.10 tüşer allanıñ i ) düristlikde allah 

( ) ādemlerge şefķat 

ı ve raĥmet ķıluvçıdur (73.11 ķıluvç ) ve ol şundayın allahdur sizni 
ıñ 

73.12 raĥminde tirgüzdi munıñ śoñında ecelleriñiz yitkeç öltürür (

analarıñızn

) munıñ śoñında 
āħiretde yine tirgüzür 

.13 ( ) düristlikde ādem allahnıñ niǾmetlerini inkār itüvçidür 73

( ) her 

n iyesi içün şerįǾat ķılduķ (73.14 bir dį ) ol dįn iyeleri ol şerįǾat birlen Ǿamel 
itüvçilerdür 

73.15 ( ) bes dįn iyeleri siniñ birlen dįn işinde nizāǾlaşmasunlar 

( ) 

.16 daħı erni rabbiñni birlevge hem rabbiñniñ Ǿibādetine ünde 73 ādeml

( ) düristlikde sin 

ķġa köndürüvçi toġrı yol üzerindesün (73.17 ĥaķlı ) ve eger dįn işinde siniñ birlen 
ķıçķurışsalar 

.18 (73 ) bes eyt siñ ey muĥammed (Ǿahm) allah sizniñ ķılġan Ǿameliñizni 
bilgüçirekdür  

.19 ( ) all73 ah ķıyāmet küninde arañızda ĥükm ķılur yaǾnį 
müǿminlerge ŝevāb ķafirlerge Ǿaźāb 

 73.20 birlen ( ) dünyāda vaķtde iħtilāf ķılġan nerseñizde (dįn işinde) 

(  
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73.21 ) ey muĥammed bilmeysün mi sin elbette bilesün düristlikde allah bilür 

( ) köklerde 

73.22 ve yirlerde bolġan nerseni ( ) düristlikde köklerde ve yirlerde bolġan 
ü’l-maĥfūžda 

ŝābitdür

nerseler levĥ

73.23  ve yazılġandur ( ) düristlikde her nerseni bilüv hem 
levĥü’l-maĥfūžda ŝābit ķıluv 

73.24 allahġa ciñildür ( ) daħı müşrikler allahdan başķa şol nersege 

73.25 (

Ǿibādet ķılurlar 

) ol nersege  Ǿibādet ķıluvnıñ düristligi birlen allah delįl indürmedi 

(  

73.26 ) daħı ol  içün de ol nersege Ǿibādet ķıluvnıñ düristligi 
birlen 

Ǿibādet ķıluvçılar

ı (73.27 Ǿilm bolmad ) ve munıñ kibi žulmġa kirişüvçiler içün hiç yardem 
birüvçi yoķdur 

73.28 ( ) ve her ķayçan müşrikler üzerine žāhir bolġanları ĥālde 
āyetler  imiz oķulmış

 

 

II / 74 

74.1  bolsa ( ) ey muĥammed kāfir bolġan ādemlerniñ 
yüzlerinde inkārnı bilürsün 

74.2 ( ) şundayın ādemlerni ķınarġa ve astlarına sikerüp çıġarġa yaķın 

olurlar (  b

74.3 ) ol ādemler ol kāfirler üzerine āyetlerimizni oķurlar resūl allah hem aśĥābı 

murād (  

74.4 ) ey muĥammed (Ǿahm) kāfirlerge eyt bu açuñızdan da yavızraķ 
rse b len sizge bolġan ne ir
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74.5 m mü (ħaber birey ) ol yavızraķ nerse tamuġdur ( ) allah ol 
tamuġnı kāfir bolġan 

74.6 ādemlerge vaǾįd ķıldı ( ) ve ni yavız evrileçek orundur ol tamuġ 

(  

74.7 ) ey ādemler siz aceyb bir meŝel (ĥāl) beyān ķılındge Ǿ ı ( ) bes ol meŝelni 
işitiñiz yaǾnį 

74.8 iħlāśıñız ile ŧıñlañız ( ) düristlikde allahdan başķa sizniñ Ǿibādet 
ķılġan 

74.9 nerseleriñiz (śanemler) ( ) maħlūķlarnıñ iñ żaǾįfi bolġan çibin yaraŧuvġa 
çleri 

74.10 yitmes 

da kü

( ) gerçi çibinni yaraŧuv içün hemmesi birge cıyulsalar da 

(  

74.11 ) ve eger o ıñ tenlerinden çibin bir nerseni (zaǾferān kibi bu 
yavlarnı yā ki 

l maǾbūdlarn

74.12 başķa ziynetler kibi ni) alsa ( ) ol śanemlar çibin alġan nerseni çibinden 
ķutķara (ķaytarup 

74.13 ala) almaslar mundayın bütün nerseniñ Ǿācizi bolġan śanemlarnıñ niçük maǾbūd boluv 
li bolsun 

74.14 (

iĥtimā

) śanemge Ǿibādet birlen fāǿide istevçi Ǿābidler birlen fāǿide 

74.15 boldılar (

itselmiş maǾbūd śanemler küçsiz 

) müşrikler allahnı ĥaķķ ŧanuv birlen ŧanımadılar 

( ) düristlikde 

74.16 allahü teǾālā elbette bütün mümkinātnı yaraŧuvġa küçi yitküçidür hem işinde ġālibdür 

( ) 

74.17 allahü teǾālā özi birlen peyġamberleri arasında vaĥyde vāsıŧa bolsun içün feriştelerden 

74.18 ķılur (cebrāǾįl Ǿahm ve başķalar kibi) (

ilçiler iħtiyār 

) daħı ħalķġa dįn öyretür içün 
ādemlerden 
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74.19 ilçiler (peyġamberler) iħtiyār ķılur ( ) düristlikde allahü teǾālā ādemleriniñ 
sözlerini 

74.20 işitüvçidür hem işlerini körgüçidür ( ) ol allahü teǾālā 
ādemlerniñ allarında 

m arŧlarında bolġan nerselerni bilür (74.21 he ) ve ol allahġa işlerni ķaytarılmış 
bolur 

74.22 ( ) ey įm m secde ķıluñız ān kitürgen ādemler rukūǾ he

(  

74.23 ) daħı rabbiñizge Ǿibādet ķıluñız ve izgü işlerni ķılıñız  

( ) mengülik 

4 saǾādetke irişüviñiz içün bu işlerni ķılıñız (74.2 ) daħı allahnıñ dįnin 
üstün 

74.25 ķıluv içün allah yolında çın śoġış ķıluv birlen (māllarıñız ve cānlarıñıznı ayamayınça) 
ġış ķılıñız śo

74.26 ( ) ol allah sizni dįnni içün iħtiyār ķıldı ( ) daħı 

74.27 sizniñ üzeriñizge dįnde ŧarlıķ ve aġırlıķ ķılmadı yaǾnį küçiñiz yitmeslik işler birlen sizni 

74.28 ķılmadı

teklįf 

 ( ) atañız ibrāhįmniñ milletine iyeriñiz ( ) ol allah 

74.29 sizni müselmānlar dip aŧadı ( ) ķurāndan ilk bolġan evvelgi kitāblarda da 
hem 

 

5.1 ķurānda da 

II / 75 

 

(7 ) ķıyāmet küninde resūl muĥammed Ǿahm 
sizge vaĥyni irişdürüvine 

5.2 şāhid bolsun içün (7 ) daħı sizniñ resūllerniñ vaĥyini ümmetlerine 

75.3 irişdürüvlerine ādemler üzerine şāhidler boluñız içün ( ) bes namāz oķuñız 
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75.4 ( ) daħı zekāt biriñiz ( ) daħı her işiñizde birlikde allahġa 
tutunuñız 

75.5 ( ) ol alla iñizdür hem işleriñizde taśarruf ķıluvçıñızdur h sizniñ yardem birüvç

(  

75.6 ) bes ni ħoş işlerde taśarruf ķıluvçı ve ni ħoş yardem birüvçidür ol allah 
siniñ 

75.7 hem on yidinçi cüzǿniñ tercemesi tamām boldı. 

ĥacc sūre
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75.8 yigirmi üçünçi sūre müǿminįn sūresi mekkede ingen yüzde on sigiz āyet 

75.9 bismillahiǾr-raĥmaniǾr-raĥįm 

75.10 ( ) taĥķįķ müǿminler ümįd itken ve istegen nerselerine irişdiler 

(  

75.11 ) şundayın müǿminlerdür ümįd itken ve istegen nerselerine irişken müǿminler 
alar namāzlarında ħuşūǾ 

75.12 ķıluvçılardur yaǾnį köñilleri ķorķuvçı aǾżāları tik turuvçıdur ( ) 

75.13 daħı şundayın ādemlerdür müǿminler dünyā ve āħiret içün fāǿidesi bolmaġan sözlerden 
ve işlerden  

75.14 yüz döndürüvçilerdür ( ) daħı şundayın ādemlerdür müǿminler 
zekevet birüvni 

75.15 ķıluvçılardur ( ) daħı şundayın ādemlerdür ol müǿminler 
Ǿavretlerini śaķlaġuçılardur 

75.16 yaǾnį Ǿavretlerini ĥarāmġā śarf ķılmaslar ( ) meger Ǿavretlerini śaķlamaslar 
hem śarf ķılurlar 

75.17 ħatunları üzerine ( ) yā ki oñ ķolları mülklengen nerse (kinizekleri) 
üzerine 

75.18 ( ) bes düristlikde ol müǿminler Ǿavretlerini ħatunlarına yā ki 
kinizeklerine śarf 

75.19 ķılduķları içün şelte ķılınmış tügillerdür ( ) bes bir kişi ħatunı hem 
kinizeginden 

75.20 başķa birlen nefs arzusını ötevni tilese ( ) bes bu kişiler ĥelālden 
ĥarāmġa 

75.21 ötüvçilerdür medārik śāĥibi eyte bu āyetde nikāĥ metaǾınıñ hem ķol birlen 
fāǿidelenüvniñ ĥarāmlıġına işāret 

75.22 bardı ( ) daħı müǿminler şundayın ādemlerdür 
emānetlerini ve Ǿahdlerini 

75.23 śaķlaġuçılardur ( ) daħı müǿminler şundayın ādemlerdür farż 
bolġan 
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75.24 namāzları üzerine devām iterler hem vaķtlarında oķurlar ( ) bu źikr 
ķılınġan śıfatlarnı 

75.25 cıyġan ādemler vāriŝlerdür mįrāŝ aluvçılardur ( ) şundayın 
vāriŝlerdür firdevs ucmaħnı 

75.26 mįrāŝ itüp alurlar ( ) alar firdevs ucmaħında mengü ķaluvçılardur 

(  

75.27 ) taĥķiķ biz ādem (Ǿahm) nı ħāliś balçıķdan yaratduķ ( ) 
munıñ śoñında 

75.28 biz ādemniñ neslini śaķlatmış ķararlana turġan orunda (analar raĥminde) ķılduķ eger de 
insāndan ādem (Ǿahm)nıñ 

 

II / 76 

 

76.1 balaları murād bolsa bu vaķt āyetniñ maǾnāsı bu revişçe bola taĥķįķ biz ādem balalarını 
balçıķdan (ādem Ǿahm)dan 

76.2 śorılmış nuŧfeden yaratduķ maǾnāsında bola (sülāle)den nuŧfe (ŧın)dan ādem Ǿahm 

murād bola (  

76.3 ) munıñ śoñında meni śuvını oyuşķan ķan ķılduķ yaǾnį aķ nuŧfeni ķızıl oyuşķan 
ķanġa eylendürdük 

76.4 ( ) bes oyuşķan ķannı it kisegi itüp yaratduķ yaǾnį it kisegi itüp evirdük 

76.5 ( ) bes munıñ śoñında it kisegini süyek itüp yaratduķ yaǾnį kisegini 

76.6 ķaŧı süyekke evirdük ( ) bes süyeklerge it kiygüzdük bular her ķayusı 
ķırķ kün 

76.7 śoñında digenler ( ) munıñ śoñında  ādemni  ikinçi ħalķ itüp yaratduķ 
yaǾnį cān birdük 

76.8 imām-ı aǾžam bu āyet birlen yomırķanı ġaśblap alınġanda tölev vācib boluvġa istidlāl 
ķılġan meŝelā bir kişi 

76.9 yomırķa (kögey)nı ġaśblap alsa ġāśıp ķolında vaķt kögeyden bala çıķsa kögeyni töley 
balanı töley mi 
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76.10 çünki bala ikinçi ħalķ bola hem bu āyet ādemni ħalķ ķıluvnıñ keyfiyetinde boldı 

( ) 

76.11 taķdįr ķıluvçılarnıñ körkemregi bolġan allahnıñ ķudretinde ve ĥikmetinde şāǿnı büyük 

boldı (  

76.12 ) tamām bar yaraŧulup bitkenniñ śoñında düristlikde siz ecelleriñiz yitken 

vaķtde meyyitlersiz (  

76.13 ) munıñ śoñında siz ķıyāmet küninde ĥesāb ve cezāǿ içün 
ķabrleriñizden ķobarılmış 

76.14 bolursız ( ) ve taĥķįķ sizniñ üstiñizdeydi bul (kök) yaratduķ 

76.15 kökler yuldızlarnıñ yā ki feriştelerniñ yolı bolduķından köklerden yol birlen taǾbįr 
ķılındı dimişler 

76.16 ( ) daħı biz ħalķdan köklerni yaraŧuvdan ġāfiller bolmaduķ 

(  

76.17 ) daħı kökden (yuġarıdan) śunı çiklev birlen indürdük ( ) bes ol 
śunı 

76.18 yirde ķararlandurduķ ( ) daħı düristlikde biz śunı indürüvge 
ķādir bolduķımız 

76.19 kibi śunı yiberüv üzerine de ķādirmiz ( ) bes sizniñ içün ol śu birlen 
yaratduķ 

76.20 (ösdürdük) biz ( ) ħurmalardan ve yüzimlerden bolġan baķçalarnı 

(  

76.21 ) sizniñ içün ol baķçalarda köp yemişler bardur ( ) daħı ol 
yemişlerden 

76.22 aşarsız ( ) daħı sįnāǿ isimli orunnıñ ŧūr ŧaġından çıķġan aġaçnı 

76.23 sizniñ içün yaratduķ (ösdürdük) murād zeytün aġaçı ( ) māį birlen bolġan 
ĥālde 

76.24 öser ol aġaç ( ) daħı aşavçılarġa adam bolġan ĥālde öser ol aġaç her bir  
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76.25 ŧaǾāmge ķoşulup aşala turġan nersege adam diyüle ( ) daħı sizniñ 
içün 

76.26 dört ayaķlı ĥayvānlarda Ǿibret bardur ( ) sizniñ ol dört ayaķlı 

76.27 ĥayvānlarnıñ içlerinde bolġan nerseden (sütden) śuġarurmız ( ) 
daħı 

76.28 sizniñ içün dört ayaķlı ĥayvānlarda köp fāǿideler bardur meŝelā cünleri kibi 

( ) daħı 

 

II / 77 

 

77.1 ol dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ itlerinden aşarsız ( ) daħı 
seferleriñizde 

77.2 ķurı  yirde dört ayaķlı ĥayvānlar üzerinde śuda kimeler ve paraħodlar üzerinde 
yüklenmiş bolursız 

77.3 ( ) ve taĥķįķ biz nūĥ (Ǿahm) nı öziniñ ķavmine yiberdük 

( ) 

77.4 bes nūĥ (Ǿahm) eytdi ey ķavmim allahġa Ǿibādet ķılıñız hem allahnı birleñiz 

( ) sizniñ içün 

77.5 allahdan başķa maǾbūd yoķdur ( ) eyā allahdan ķorķmaysız mı yaǾnį allahnıñ 
niǾmetine küfrān ķılduķıñızda 

77.6 allahnıñ sizden niǾmetini alup öziñizni helāk ķıluvından ķorķmaysız mı diyü 

(  

77.7 ) bes nūĥ (Ǿahm) nıñ ķavminden kāfir bolġanlarınıñ uluġları Ǿavāmlarına indiler 

(  

77.8 ) bu nūĥ tügildür meger sizniñ kibi bir ādemdür ( ) sizniñ 
üzeriñizge artuķlıķnı 

77.9 ve ħoca boluvnı tileydür ( ) ve eger allah peyġamber yiberüvni tilese 
idi peyġamber itüp 
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77.10 ferişteler yiberür idi ( ) bu nūĥnıñ peyġamber boluvını evvelgi 
atalarımız içinde  

77.11 işitmedük ( ) bu nūĥ tügildür meger şundayın irdür anıñ birlen dįvānalıķ 
bardur dįvānalıġı 

77.12 içün de bu sözlerni eytedür ( ) bes dįvādalıķından aynıġan vaķtķa ķadar 
kitiñiz ve sözlerine  

77.13 śabr itiñiz eger dįvānalıķından aynımay hemįşe şol sözinde devām itse ötürürsiz aynusa 
özi de munday 

77.14 daǾvā ķılmas ve munday sözler söylemes diyü ( ) nūĥ (Ǿahm) 
ķavminiñ įmān 

77.15 kitürüvinden ümįdini kiskeç eytdi ey rabbim ķavmimni mini yalġanġa tutuvları sebebli 
helāk itüv birlen 

77.16 miñe yardem bir diyü ( ) bes nūĥķa vaĥy ķılduķ biz ( ) 
bizniñ 

77.17 śaķlavımız hem emrimiz ve üyretüvimiz birlen kime yaśa diyü ( ) 
bes her ķayçan kimege minüv 

77.18 birlen yā ki Ǿaźāb inüv birlen emrimiz kilse daħı ikmek miçinden śu ŧaşup çıķsa beyđāvį 
iyesi eyte 

77.19 nūĥ (Ǿahm) ge bu ŧarįķ eytildi her ķayçan miçden śu ŧaşup çıķsa öziñde ve başķa įmān 
kitürgen ķavmiñde 

77.20 kimege minersiz diyü miçden śu ŧaşup çıġa başlaġaç ĥażret-i nūĥ ħatunına ħaber birdi 
hem kimege mindi 

77.21 śāĥib medārik eyte bu miç ādem (Ǿahm) mįçi idi śoñra nūĥ (Ǿahm)ge bolup evrildi 
ornında iħtilāf 

77.22 bar baǾżılar kūfe mescidinde baǾżılar şāmda baǾżılar hindde dimişler 

( ) 

77.23 bes bu vaķt kimege öziñ de kir hem her bir cemāǾatden atalı analı iki śınıfnı kirit 

(  

77.24 ) daħı ħatunlarıñnı ve balalarıñnı kirit meger ehliñden allahnıñ helāk itüv 
birlen sözi 

77.25 sābıķ (ilk) bolġan minlernigine kiritme kenǾān ismli oġlı hem bir ħātun murād 

(  
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77.26 ) daħı Ǿaźābdan ķutķaruv birlen duǾā ķılup žulm ķılġan ādemler ĥaķında miñe 
ħiŧāb ķılma yaǾnį söz 

77.27 ündeşme ( ) düristlikde ol žālimler ŧufanda ġarķ bolmışlardur yaǾnį 
žālimlerniñ śuġa baŧup 

77.28 helāk boluvları birlen ĥükm ķılındı ( ) bes her ķayçan sin 
öziñ 

77.29 hem siniñ birlen birge bolġan müselmān ādemler kimege kirüp tamām ķararlansañız 

( ) şol vaķtde 

77.30 1 tennūr- ikmek miçi yir yüzi. hem śu ķaynap çıķġan hem de çıķar suvı cıyula turġan 
yirge diyülür oşandaķ bir taġġa isimdür, 

77.31 ŧūfan śuvında miçden çıkmay elbette Ǿādetde śu çıġa turġan yirden çıķmışdur muśaĥĥį. ş 
h. 

 

II / 78 

 

78.1 eyt maķtav śıfatı şundayın allahġa bolsun ki ( ) ol allah bizni žulm 
ķıluvçı ķavmlerden 

78.2 ķutķardı ( ) daħı sin kimede ( ) ey rabbim mini fāǿideli ve 
mübārek indürüv 

78.3 birlen indür ( ) daħı sin indürüvçilerniñ iñ izgüsisün ( ) 

78.4 düristlikde nūĥ (Ǿahm)ge hem ķavmine ķılınġan işde uluġ Ǿibretler ve köp vaǾažlar 

bardur ( ) 

78.5 ve düristlikde biz nūĥ ķavmine uluġ belānı ve ķaŧı Ǿaźābnı irişdürüvçi bolduķ 

(  

78.6 ) nūĥ ķavmini helāk ķılġannıñ śoñından ikinçi zamān ehlini yaratduķ Ǿād ŝemūd 
ķavmi kibilerni 

78.7 ( ) bes ikinçi ķuran ehline (‘ād ķavmine) cinsinden bolġan 
peyġamberni (hūd Ǿahmnı) 
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78.8 yiberdük ( ) ol ķavmge allahġa Ǿibādet ķıluñız hem allahnı birleñiz diyü 

eytdük (  

78.9 ) sizniñ içün allahdan başķa maǾbūd yoķdur ( ) eyā allahdan ķorķmaysız mı 
diyü eytdük (yaǾnį 

78.10 peyġamber tili üzerinde eytdük maǾnāsında) ( ) daħı hūdniñ 
ķavminden şundayın 

78.11 uluġları Ǿavāmlarına eytdiler ( ) ol eytüvçiler kāfir boldılar 
hem 

78.12 āħiret küninde bolġan nerselerge yoluġuvnı yalġanġa tutdılar ( ) 
daħı 

78.13 ol eytüvçilerni dünyā tirükliginde türli niǾmetler birlen niǾmetlendürdük 

( ) hūd (Ǿahm) 

78.14 tügildür meger sizniñ kibi ādemdür ( ) siz ne nerseden aşaysız evvelde 
sizniñ kibi ol nerseden 

78.15 aşaydur ( ) daħı siz içe turġan nerseni içer yaǾnį ol niçük peyġamber 
bolsun 

78.16 anıñ sizden hiç ayurması yoķ ( ) ve eger öziñiz kibi ādemge iŧāǾat 

78.17 ķılsañız ( ) düristlikde siz bu vaķtde żarar itüvçilersiz ve öziñizni 
ħorlıķġa 

78.18 tüşürüvçilersiz ( ) sizge hūd vaǾde ķılamay her ķayçan siz ölseñiz 

(  

78.19 ) daħı tofraķlar ve taralġan süyekler bolsañız ( ) düristlikde siz 

78.20 ķabrlerden çıġarılmış bolursız diyü ( ) hūd ŧarafından sizge vaǾde 
ķılınġan 

78.21 nerseniñ boluvı yıraķ ! yıraķ! ( ) tirüklik yoķdur meger dünyāda 
bolġan tirükligimizdür  
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78.22 ( ) dünyāda baǾżımız ölermiz baǾżımız tirilerimiz (anadan ŧuvarmız) 

( ) ve biz 

78.23 ķabrlerden ķobarılmışlar tügilmiz ( ) hūd tügildür meger 
allahġa 

78.24 yalġannı iftirā ķılġan irdür ( ) ve biz hūdķa įmān kitürüvçiler tügilmiz 

78.25 bu sözlerni hūd ķavminiñ uluġları Ǿavāmlarına eytdiler ( ) hūd 
Ǿahm 

78.26 eytdi ey rabbim ķavmimniñ mini yalġanġa tutuvı sebebli özlerini helāk itüv birlen miñe 
yardem bir 

78.27 ve alardan öç al diyü ( ) hūd Ǿahmġa allahü teǾālā eytdi 
ķavmiñ az zamāndan sini 

78.28 yalġanġa tutuvlarına ökinüvçi bolup evrilürler yaǾnį her ķayçan Ǿaźābnı körseler 

(  

78.29 ) bes Ǿād ķavmini cebrāǿįl Ǿahmnıñ ŧavışı ĥaķlıķ birlen tutdı yaǾnį cebrāǿįl Ǿahm 
ķıçķurdı da 

 

II / 79 

 

79.1 küllisi helāk boldılar ( ) bes Ǿād ķavmini ŧaşuv śuvı üstindeki çöpler kibi 
ķılduķ  

79.2 yā ki ķurı ölen kibi ķılduķ ( ) bes žulm ķıluvçı ķavm içün helāklik 
bolsun 

79.3 ( ) munıñ śoñında Ǿād ķavminden śoñ başķa ķuran ehllerini 
ħalķ 

79.4 ķılduķ yaǾnį śāliħ lūŧ şuǾayyib ve başķalar ķavmni ( ) hiçbir ümmet 
helāklik 

79.5 içün taǾyįn ķılınġan vaķtden ilk bolmas ( ) daħı ol vaķtden kiçükmesler de 
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79.6 ( ) munıñ śoñında peyġamberlerimizni birisi artından birisini 

yiberdük (  

79.7 ) ķayu ġına zamān bir ümmetke dįn üyretüvçi peyġamberleri kilse ol 
ümmetler 

79.8 peyġāmberlerin yalġanġa tutdılar ( ) bes ol peyġamberlerni yalġanġa 
tutuvçı 

79.9 ümmetlerni helāk ķıluvda baǾżısını baǾżısına iyertdük ( ) daħı ol 
ümmetlerni tilde 

79.10 söylene ve ĥikāyet ķılına turġan sözler ķılduķ ( ) bes įmān kitürmegen 
ķavmge 

79.11 helāklik bolsun ( ) munıñ śoñında biz mūsānı hem ķardaşı 
hārūnnı 

79.12 muǾcizelerimiz birlen yiberdük ( ) daħı žāhir bolġan ĥüccet birlen yiberdük 

( ) 

79.13 firǾavunge hem firǾavunnıñ ķavmine ( ) bes firǾavunler mūsā 
birlen hārūn Ǿahmge 

79.14 įmān kitürüvden ve iyerüvden baş tartdılar hem uluġlanuvçı ķavm boldılar 

( ) 

79.15 bes firǾavunlar eytdiler özimiz kibi iki ādem (mūsā birlen hārūn)ge įmān kitüremiz mü 
elbette 

79.16 kitürmeymiz ( ) ĥālbūkim mūsā birlen hārūnnıñ ķavmi (benū isrāǿįl) 
bizge 

79.17 ķullar kibi ħidmet itüvçiler ve boy śunuvçılar diyü ( ) bes 
mūsā 

79.18 birlen hārūn ni firǾavunlar yalġanġa tutdılar hem özleri helāk ķılınmışlardan boldılar 

(  

79.19 ) ve taĥķįķ biz mūsā (Ǿahm)ge tevrāt kitābnı birdük ( ) benū 
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79.20 isrāǿįller maǾrifetlerge ve şerįǾat ĥükmlerine könülsünler içün ( ) 
daħı 

79.21 meryemniñ oġlını (Ǿįsā Ǿahmnı) daħı Ǿįsānıñ anasını Ǿalāmet ķılduķ çünki Ǿisānıñ atasız 
dünyāġa 

79.22 kilüvi bizniñ tiledüki nersemizge küçimizniñ yitüvine delālet ķıladur oşandaķ Ǿafįfe ola 
turup meryemniñ 

79.23 irsiz bala toġduruvı da tiledüki nersemizge küçimizniñ yitüvine delālet ķıladur 

(  

79.24 ) daħı biz meryem birlen oġlı Ǿįsānıñ menzillerini ķarār ve aķġuçı śu iyesi 
bolġan büyük 

79.25 orunda ķılduķ yaǾnį beytü’l-muķaddes yirinde ( ) ey resūller 
ĥelāl ve ħoş 

79.26 bolġan ŧaǾāmlardan aşañız ( ) daħı izgü Ǿameller ķılıñız ( ) 
düristlikde 

79.27 min sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizni bilgüçimün ( ) düristlikde islām 
milleti bir millet 

79.28 bolġan ĥālde sizniñ milletiñizdür ( ) daħı min sizniñ rabbiñizmün bes 
minden ķorķıñız 

 

II / 80 

 

80.1 ( ) bes peyġamberlerniñ ķavmleri dįn işlerini aralarında kisek kisek 
ķıldılar 

80.2 ( ) bu türli fırķalardan her bir fırķa özi ĥużūrında bolġan nerse 
(dįn) birlen 

80.3 şādlanuvçıdur hem özi tutķan dįnni ĥaķķ dįp iǾtiķād ķıluvçıdur ( ) 
bes ey 

80.4 muĥammed (Ǿahm) mekke kāfirlerini bir az zamānge ķadar nādānlıķlarında ķaldur yaǾnį 
islām dįnini  ķabūl  itüvlerine 
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80.5  ķadar ( ) mekke kāfirleri ĥesāb ķılurlar mı düristlikde bizniñ alarġa 
birgen nersemiz 

80.6 ( ) māldan ve balalardan bolġuçı ( ) mekke müşrikleri içün 
izgülikler de 

80.7 aşuķdururmız diyü ĥesāb ķılurlar mı elbette alay ĥesāb ķılmasunlar  yaǾnį mekke 
müşriklerine dünyāda māl 

80.8 ve balalar birüvimiz izgülikni aşuķduruvımız içün tügil belki istidrāc ve ķaŧı Ǿaźāb 

içündür ( ) 

80.9 belki mekke müşrikleri ĥayvānlar kibi hiç nerse bilmesler şunıñ içün de dünyāda māl ve 
balalar birüvimizni 

80.10 izgülikde aşuķduruv diyü ĥesāb ķılurlar ( ) düristlikde şundayın ādemler 

(  

80.11 ) alar rableriniñ Ǿaźābından ķorķuvdan rablerinden ķorķuvçılardur ve Ǿaźābnı 
tiyüşli ķılġan günāhlardan 

80.12 śaķlanuvçılardur ( ) daħı şundayın ādemler rableriniñ 
āyetlerine įmān 

80.13 kitürürler ( ) daħı şundayın ādemler rablerine hiç nerseni şerįk 
ķılmaslar 

80.14 ( ) daħı şundayın ādemler birgen nerselerini (zekevet ve başķā 

śadaķalarını) birürler (  

80.15 ) ĥālbūkim birgende allahnıñ ķabūl ķılmavından köñilleri ķorķuvçıdur 

( ) düristlikde 

80.16 alar rablerine ķaytuvçılardur yaǾnį rablerine ķaytuvlarını şiksiz iǾtiķād ķılġanları hālde 

birürler (  

80.17 ) ve bu źikr ķılınġan śıfatlarda bolġan ādemler izgü işlerge aşuġurlar 
hem Ǿibādetke 

80.18 ķızġururlar ( ) ve ol śıfatlı ādemler izgü işleri içün ucmaħķa aldan 

ķirüvçilerdür (  
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80.19 ) ve hiçbir nefsni küçlememiz meger ŧāķatni ķadar gine küçlermiz 

( ) 

80.20 ve bizniñ ĥużūrımızda ĥaķlıķ birlen söyleşe turġan kitāb (levĥü’l-maĥfūž) bardur 

( ) ve ādemler Ǿaźābnı 

80.21 artduruv ve ŝevābnı kimitüv birlen žulm ķılınmaslar çünki levĥü’l-maĥfūždan 
artdurmay kimitmey rastlıķ birlen oķulur 

80.22 ( ) belki kāfirlerniñ köñilleri śaķçı feriştelerniñ yazuvından  
özlerini eritken 

80.23 ġāfletdedür ( ) daħı kāfirlerge müǿminlerniñ źikr ķılınġan 
Ǿamellerinden başķa bolġan 

80.24 ķabāĥat Ǿamelleri bardur ( ) ol kāfirler ol ķabāĥat Ǿamellerini ķıluvġa 

Ǿādetlenüvçilerdür (  

80.25 ) her ķayçan kāfirlerniñ mütenaǾimlerini ve baylarnı Ǿaźāb birlen 

tutsaķ ( ) 

80.26 Ǿaźāb birlen tutķan künde (meŝelā bedr küni yā ki açlıķ bolġan yidi yıl murād) yardem 
istegenleri 

80.27 ĥālde ķıçķururlar ( ) bu kāfirlerge eytilür bu künde yardem istep 

ķıçķurmañız ( ) 

80.28 düristlikde siz bizniñ cihetimizden yardem birilmiş bolmassız ( ) 
taĥķįķ sizniñ üzeriñizge 

80.29 ķurān āyetlerimiz oķulmış bolur boldı ( ) bes siz ökçeleriñiz 
üzerine 

 

II / 81 

 

81.1 kirige ŧaya ķaytur boldıñız yaǾnį āyetlerimizni işitüvden yüz döndürdiñiz 

( ) beytu’l-lah 

81.2 tiresinde kiç birlen ķurānda ŧaǾn birlen söyleşüvçi cemāǾat bolup müselmānlar üzerine 
tekebbürlengeniñiz ĥālde 
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81.3 ķurān āyetlerini işitüvden yüz döndürdiñiz ( ) ķurān ĥaķında ķabāĥat sözler 

söylediñiz (  

81.4 ) kāfirler ķurānnı fikr ķılmadılar mı eger de fikr ķılsalar ķurānnıñ açuķ ĥaķķ 
boluvını bilüp įmān 

81.5 kitürürler idi ( ) yā ki bu mekke kāfirlerine evveldegi 
atalarına kilmegen 

81.6 nerse kildi mü şunıñ içün ķorķmaylar mu ( ) yā ki özleriniñ 
peyġamberlerini (muĥammed Ǿahmnı) 

81.7 rastlıķ ve emįnlik birlen bilmediler mü elbette bildiler ( ) bes mekke 
kāfirleri ĥased içün ol 

81.8 peyġamberni inkār ķılurlar ( ) yā ki ol peyġamber birlen dįvānalıķ bar 
diyü eytürler mi ve ĥāleniki 

81.9 aralarında ol peyġamberniñ (muĥammed Ǿahmnıñ ) iñ Ǿaķllı ve iñ işançlı ādem idügini 

özleri bileler (  

81.10 ) belki ol peyġamber mekke kāfirlerine ĥaķlıķ ve toġrı yolnı kitürdi 

( ) 

81.11 ĥālbūkim kāfirlerniñ köbisi ĥaķnı mekrūh ve düşmān körüvçilerdür * medārik iyesi eyte 
bu āyetde 

81.12 mekke kāfirleriniñ baǾżısınıñ ĥaķnı mekrūh körmevine delįl bardı įmān kitürmevi 
ħorlanuv 

81.13 içün gine ve ķavmleriniñ şeltesinden ķorķuv içün ginedi ( ) ve eger 
allahü teǾālā 

81.14 kāfirlerniñ arzu ķılġan nerselerine (śanemlarnı maǾbūd iǾtiķād ķıluvlarında) iyerse 

(  

81.15 ) elbette kökler hem yirler hem kökler ve yirlerde bolġan Ǿaķl iyeleri 
bozulur ve helāk bolur 

81.16 idi ( ) belki biz mekke kāfirlerine źikrlerini kitürdük yaǾnį vaǾažları 
bolġan 
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81.17 kitābnı kitürdük ( ) bes mekke kāfirleri źikrlerinden yüz 
döndürüvçilerdür iltifāt 

81.18 ķılmaslar ( ) yā ki ey muĥammed (Ǿahm) sin mekke kāfirlerine dįn 
üyretüviñ ve peyġamberlikni 

81.19 öteviñ üzerine ecr śoraysuñ mı ( ) bes rabbiñniñ ecri (dünyāda rızķ āħiretde 
ŝevābı 

81.20 elbette izgürekdür ( ) ve ol rabbiñ rızķ birüvçilerniñ izgüregidür 

(  

81.21 ) daħı düristlikde sin mekke kāfirlerini toġrı bolġan yolġa (islām 
dįnine) ündeysün 

81.22 ( ) daħı düristlikde āħiretke įmān kitürmey turġan ādemler 

(  

81.23 ) toġrı yoldan avışķuçılardur ( ) ve eger biz mekke kāfirlerine 

merĥamet ķılsaķ (  

81.24 ) daħı mekke kāfirlerinde bolġan nerseni (żararnı yaǾnį açlıķnı) yibersek 

(  

81.25 ) azġunlıķlarında mutaĥĥįr bolġanları ĥālde ŝābit ve dāǿįm bolurlar 

( ) 

81.26 ve taĥķįķ biz mekke kāfirlerini Ǿaźāb birlen tutduķ (bedr śoġışında öltürülüvleri kibi) 

(  

81.27 ) bes Ǿaźāb birlen tutduġımız vaķtde de rablerine boy śunmadılar hem 

yalvardılar (  

81.28 ) her ķayçan mekke müşrikleri üzerine ķaŧı Ǿaźāb iyesi 
bolġan Ǿaźāb işgini 

81.29 açsaķ (açlıķnı) ( ) şol ǿaźābda bolduķları vaķtde mekke müşrikleri her bir 
izgülikden 
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II / 82 

 

82.1 ümįd kisüvçilerdür ( ) ve ol allah şundayın allahdur sizniñ içün yaratdı 

(  

82.2 ) öziniñ birligi içün taǾyįn itken āyetlerini işitüv ve körüv içün işitüv ve körüv 
ķuvvelerini hem 

82.3 ol āyetlerde fikr ķıluv içün köñillerini yaratdı ( ) bu niǾmetlerge az ġına şükr 
ķılasız çünki 

82.4 bu niǾmetlerge kāmil şükr ķıluv bu niǾmetlerni allahü teǾālā ni içün  birgen şuñar ġına 

śarf ķıluv birlen bola (  

82.5 ) ve ol allahü teǾālā sizni yirde yaratdı hem yirde türli nesl itüp taratdı 

( ) 

82.6 ve ol allahġa taralduķıñız śoñında ķıyāmet küninde cıyulmış bolursız 

( ) ve ol allah şundayın 

82.7 śıfatlı allahdur ölüklerni tirgüzür ve tirüklerni ötürür ( ) ve ol allah 
içündür kiç 

82.8 ve kündizniñ türli boluvı  ( ) eyā āķlıñıznı śarf ķılup oylap ķaramaysız mı 

(  

82.9 ) belki mekke kāfirleri evvelgi kāfirler (ataları) eytken nerseniñ 
oħşaşını 

82.10 eytdiler ( ) mekke kāfirleriniñ evvelgileri (ataları) eydiler 

( ) 

82.11 her ķayçan biz ölsek hem tofraķ ve itsiz süyekler bolśak ( ) şol vaķtde biz 
tirilüp 

82.12 ķabrlerimizden ķobarılmış bolurmız mu elbette bu iş mümkin tügil didiler ĥālbūkim 
özleri dünyāġa kilmeslerinden  

82.13 ilk tofraķ idiler ādem bolup yaraŧıldılar ( ) taĥķįķ biz 
de 
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82.14 atalarımız da ölgenniñ śoñında ķabrlerden ķobaruluv birlen muĥammed Ǿahm kilmesden 
burun da vaǾde ķılınduķ 

82.15 ( ) bu ölgenniñ śoñında ķobarıluv tügildür meger evvelgilerniñ 
yalġanlap 

82.16 yazġan nerseleridür (sözleridür) ( ) ey muĥammed Ǿahm eyt sin 
mekke kāfirlerine 

82.17 yir daħı yirde bolġan Ǿaķl iyeleri kim içündür ve kimniñ mülkidür ( ) 
eger siz 

82.18 bularnıñ ħocası kim idükni bilür bolsañız ( ) eger mekke kāfirlerine bulay 
eytseñ elbette 

82.19 eytürler yir hem yirde bolġan Ǿaķl iyeri allah içündür ve allahnıñ mülkidür diyü 

( ) 

82.20 eger bu revişçe cevāb birseler eyt sin mekke kāfirlerine eyā vaǾažlanmaysız mı yaǾnį 
eger yir ve yirde 

82.21 bolġan Ǿaķl iyerini yaraŧuvçı allah bolsa mundayın śıfatlı allah elbette ölgenden śoñ 
kabrlerden 

82.22 ķobaruvġa da ķādir bolur ( ) eyt sin ey muĥammed Ǿahm mekke 
müşriklerine yidi 

82.23 ķat kökniñ rabbisi kim ( ) daħı uluġ bolġan Ǿarşnıñ rabbisi kim diyü 

( ) 

82.24 elbette müşrikler cevābda eytür yidi ķat kökke hem uluġ Ǿarşke ħoca boluvçılıķ allah 

içündür diyü (  

82.25 ) ey muĥammed Ǿahm eger bulay cevāb birseler mekke müşriklerine eyt eyā 
allahnıñ Ǿaźābından ķorķmaysız mı 

82.26 yaǾnį yidi ķat kökni ve uluġ Ǿarşnı yaraŧķan allahġa niçük çibin yaraŧuvġa da ķudreti 
bolmaġan baǾżı 

82.27 maħlūķlarnı şerįk ķılasız ( ) ey muĥammed mekke müşriklerine 
eyt her nersege 

82.28 ħocalıķ anıñ ķolında (ķudretinde) bolġan źāt kimdür ( ) ve daħı ol 
źāt 
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II / 83 

 

83.1 tilegen ademine yardem birür ve ol źātġa hiç kim ŧarafından yardem birilmes 

( ) eger 

83.2 siz bilseñiz yaǾnį Ǿilm ehlinden bolsañız ( ) elbette mekke müşrikleri her 
nersege ħocalıķ ve mālik 

83.3 boluvçılıķ allah içündür diyü eytürler ( ) bes eger bulay cevāb birseler ey 
muħammed 

 83.4 mekke müşriklerine eyt her nersege ħocalıķ allah içün bolsa ni sebebden allahnı 
birlevden hem 

83.5 allahġa boy śunuvdan döndürülmiş bolasız yaǾnį nik yüzleriñizni döndüresiz 

( ) 

83.6 belki biz mekke müşriklerine ĥaķlıķnı (tevĥįdni ve ĥaşr birlen vaǾdeni) kitürdük 

( ) daħı 

83.7 düristlikde mekke müşrikleri ĥaķnı inkār itdükleri içün yalġançılardur 

( ) 

83.8 allah bala tutmadı ( ) daħı allah birlen birge hiçbir maǾbūd bolmadı 

(  

83.9 ) allah birlen birge maǾbūd bolġanda her bir maǾbūd öziniñ yaraŧķan 
nersesine barur idi yaǾnį 

83.10 her bir maǾbūd öziniñ ħalķ itken nersesi birlen ikinçi maǾbūddan yalġız bolur idi ve her 
birisiniñ 

83.11 mülki ikinçisiniñ mülkinden ayrulur idi ( ) daħı ol maǾbūdlar 
arasında muĥārebe 

83.12 ve nizāǾ žāhir bolur idi de baǾżısı baǾżısına üstün (ġālib) bolur idi niteki dünyādaġı 
pādişāhlarnıñ 

83.13 ĥāli şulay ( ) müşrikler śıfatlaġan nerseden (baladan ve şerįkden) 
allah pāk boldı 
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83.14 ve yıraķ boldı ( ) ol allah ġāǿibni daħı ĥāżirni bilgüçidür 

( ) 

83.15 bes allahü teǾālā müşriklerniñ allah birlen şerįk ķılġan nerselerinden bülend boldı 

( ) 

83.16 eyt sin ey muĥammed (Ǿahm) ey rabbim eger kāfirlerge vaǾde ķılınġan Ǿaźābnı miñe 
körsetüviñ çāresiz bolsa 

83.17 ( ) ey rabbim mini žālim ķavmler içinde ķılma ve žālimlerge 
ingen Ǿaźāb birlen Ǿaźāb 

83.18 ķılma ( ) daħı düristlikde biz kāfirlerge vaǾde ķılınġan 
nerseni (Ǿaźābnı) 

83.19 siñe körsetüv üzerine kādirmiz ( ) körkem bolġan ŧarįķa birlen 
yavızlıķnı 

83.20 yiber yaǾnį yavızlıķ ķılġan kişiden Ǿafv it hem yavızlıġı berāberinde izgülik ķıl yā ki 
tevĥįd sözi 

83.21 birlen şirk sözini yiber ( ) biz müşriklerniñ sini śıfatlaġan 
nerselerini bilemiz hem 

83.22 alarġa cezāǿ birürge kādirmiz ( ) ey muĥammed (Ǿahm) daħı eyt sin 
ey rabbim siñe śıyına men 

83.23 ( ) şeyŧānlarnıñ vesveselerinden ( ) ve daħı siñe 
śıyına men ey 

83.24 rabbim ĥāllerimden hiçbir ĥālde şeyŧānnı minim tiremde ĥāżır ķıluvıñdan 

( ) her ķayçan 

83.25 müşriklerniñ birisine ölüm kilse ( ) ey rabbim mini dünyāġa kiri ķaytar 
diyü eytür yaǾnį 

83.26 müşrikler şol vaķt yitkenge ķadar şirklerinde devām ķılurlar ( ) 
şāyed min ķaldurġan 

83.27 ornımda (dünyāda) izgü Ǿamel ķılur men ( ) dünyāġa kiri ķaytuv bolaçaķ iş tügil 

(  

83.28 ) düristlikde (ey rabbim dünyāġa mini kiri ķaytar izgü Ǿamel ķılur idim digen söz) 
şundayın 
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II / 84 

 

84.1 sözdür ol sözni kāfir elbette eytküçidür ( ) dünyāġa kiri 
ķaytaruvnı 

84.2 śoraġan cemāǾatniñ allarından ķobarılmış bolġan künge (ķıyāmet künine) ķadar 
dünyāġa kiri ķaytuvdan ŧıya 

84.3 turġan yirde bardur ( ) bes her ķayçan ķıyāmet boluv içün śūrġa 

ürülmiş bolsa (  

84.4 ) bes sürilgen künde ādemlerniñ arasında nesebler ( yaǾnį 
nesebleriniñ fāǿideleri) bolmasa 

84.5 ( ) daħı birisi birisinden ĥāllerni de śoraşmaslar ammā ĥesāb śoñında yā ki 
ehl-i cennet cennetke 

84.6 ehl-i cehennem cehennemge kirgennin  śoñında birisi birisinden ĥāllerini śoraşurlar bes 
bu āyet ķıyāmet küninde 

84.7 ādemler ĥāllerini śoraşurlar digen āyetke ħilāf bolmay çünki śoraşuv ĥesāb śoñında 
śoraşmavı 

84.8 śūr ürülgen vaķtde ( ) bes kişiniñ ölçengen izgü Ǿamelleri aġır bolsa 

84.9 ( ) bes izgü Ǿamelleri aġır bolġan ādemler mengü bolġan izgüliklerge 
irişüvçilerdür 

84.10 ( ) ve bir kişiniñ yavızlıķları köp boluv sebebli ölçengen Ǿamelleri ciñil 
bolsa 

84.11 yā ki Ǿamelini bir de ölçev bolmasa ( ) bes bu ādemler 
şundayın ādemlerdür 

84.12 özlerine żarar itdiler ( ) cehennemde mengü ķaluvçılardur 

( ) 

84.13 bu ādemlerniñ (kāfirlerniñ) yüzlerini oŧ yandurur ( ) daħı ol ādemler 
cehennemde 
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84.14 yüzlerini çatıķlanduruvçılardur ( ) hem bu kāfirlerge allahü 
teǾālā ŧarafından 

84.15 eytilür sizniñ üzeriñizge āyetlerim oķulmış bolmadı mu elbette boldı ( ) 
bes 

84.16 ol  āyetlerimni yalġanġa tutar boldıñız ( ) kāfirler 
cehennemde eytürler 

84.17 ey rabbimiz bizniñ üzerimizge yavızlıķımız ġālib (üstün) boldı ( ) daħı 
biz azġuçı 

84.18 ķavm bolduķ ( ) ey rabbimiz bizni tamuġdan çıġar 

( ) bes eger 

84.19 tamuġdan çıġarġannıñ śoñında küfrge kiri ķaytsaķ biz žulm ķıluvçılar bolurmız 

(  

84.20 ) allahü teǾālā eytür tamuġda tik turuvıñız śorav ornı tamuġ tügil ve Ǿaźābnı 
köterüvde 

84.21 miñe söz söylemeñiz ( ) düristlikde şāǿn minim ķullarumdan bir 
cemāǾat (müǿminler) 

84.22 boldı ( ) eytürler boldı ey rabbimiz biz siñe įmān 
kitürdük bes 

84.23 bizniñ günāhlarımıznı yarlıķaġay ve bizge raĥmet ķılġay idiñ ( ) 
ĥālbūki sin 

84.24 raĥmet ķıluvçılarnıñ izgüregisün diyü ( ) bes siz 
kāfirler 

84.25 minim ol ķullarumnı masħara itüp tutdıñız masħara itüv birlen şuġullenüviñiz minim 
źikrimni sizden unutdurġanġa 

84.26 ķadar ( ) hem siz ol ķullarumdan küler boldıñız 

( )  

84.27 düristlikde min ol ķullarumnı bu künde (ķıyāmet küninde) sizniñ rencitüviñizge śabr 
itüvleri sebebli 
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84.28 körkem cezāǿ birlen (cennet birlen) cezāǿladım ( ) düristlikde ol 
ķullarum alardur mengülik 

 

II / 85 

 

85.1 saǾādetke irişüvçiler ( ) allahü teǾālā ķıyāmet küninde kāfirlerge 
eytür dünyāda yirde 

85.2 köp mi turdıñız ( ) dünyā yılları śanı yüzinden ( ) 
kāfirler eytürler 

85.3 dünyāda turuvlarunı azġa śayup dünyāda bir kün yā ki bir künnin baǾżısını turduķ diyü 

(  

85.4 ) bes ey muĥammed Ǿahm bendelerniñ Ǿömrlerini śanay turġan feriştelerden 
śora yā ki ĥesāb 

85.5 Ǿilmni bilgen ādemlerden śora ( ) allahü teǾālā tamuġ ħocası mālik tili 
birlen eytdi 

85.6 dünyāda siz turmadıġız meger az ġına zamān turdıñız ( ) eger siz bilür 

bolsañız (  

85.7 ) ey kāfirler ĥesāb ķılasız mı siz biz sizni fāǿidesiz iş ķılġanımız ĥālde 
yaratduķ diyü 

85.8 ( ) daħı düristlikde siz bizniñ üzerimizge ķaytarılmış bolmazsız mı 
yaǾnį siz bizni 

85.9 allah teklįfsiz gine boşķa yaratdı diyü hem bizge ölgeç ķaytmavıñıznı ĥesāb ķılasız mı 

(  

85.10 ) bes ħoca bolġan ve hemįşe ŝābit bolġan allah ħalķnı Ǿabeŝ bolġān ĥālde 
yaratuvdan bülend boldı 

85.11 ( ) maǾbūd-ı biǾl-ĥaķķ yoķdur meger allahü teǾālā ginedür 

( ) ĥürmetli bolġan Ǿarşınıñ 
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85.12 rabbisidür ol allahü teǾālā ( ) ve kimdür allah birlen birge ikinçi 
maǾbūdnı ünder 

85.13 ( ) ol kişi içün ikinçi maǾbūdnı ünderge aślā delįl yoķ idi ( ) 

85.14 bes ançaķ bu kişiniñ rabbisi ĥużūrındadur ĥesābı yaǾnį rabbisi bu kişige tiyüşli cezāsını 

birür (  

85.15 ) düristlikde şāǿn kāfirler saǾādetke irişmezler ( ) ve ey 
muĥammed (Ǿahm) eyt sin 

85.15 ey rabbim minim günāhlarumnı yarlıķa ve raĥmet ķıl ( ) ve sin 
raĥmet ķıluvçılarnıñ 

85.16 izgüregisün müǿminūn sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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85.17 *yigirmi dörtinçi sūre nūr sūresi medįnede ingen altmış dört āyet* 

85.18 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

85.19 ( ) bu sūre şundayın sūredür indürdük biz ol sūreni daħı ol sūrede 
bolġan 

85.20 ĥükmlerni çikledük biz ( ) daħı bu sūrede žāhir bolġan āyetlerni 
indürdük biz 

85.21 ( ) sizniñ vaǾažlanuvıñız içün ( ) şundayın ir zināǿ ķıldı ve 
şundayın 

85.22 ħatun zināǿ ķıldı ( ) bes ey imāmlar zināǿ ķıluvçı ir birlen 
zināǿ ķıluvçı 

85.23 ħatundan her birisini yüz mertebe śoġıñız eger de muĥśan bolmasalar eger muĥśan 
bolsalar ŧaş birlen 

85.24 aŧup öltüriñiz ĥanefį meźhebinden muĥśan boluvnıñ maǾnāsı āzād müselmān Ǿaķllı ve 
bāliġ bolup nikāĥ- ı śaĥįĥ birlen 

85.25 nikāĥlengen ħātunı bolup iñ azı bir mertebe vaŧy ķılġan boluv eger de āzād yā ki Ǿaķllı 

85.26 bāliġ bolmasa yā ki nikāĥ-ı śaĥįĥ birlen nikāĥlengen ħatunnı iñ azı bir mertebe vaŧy 
ķılġan bolmasa 

85.27 bu ġayr-ı muĥśan bola ( ) daħı sizni allahnıñ dįninde ve 
vācib itken ĥadni 

 

II / 86 

 

86.1 ötevde zinā ķıluvçı ir birlen zināǿ ķıluvçı ħatun ĥaķında şefķat tutmasun 

(  

86.2 ) eger siz allahġa hem āħiret künine įmān kitürür bolsañız 

(  

86.3 ) daħı zinā ķıluvçı ir birlen zinā ķıluvçı ħatunnıñ Ǿaźābı vaķtinde 
müǿminlerden bir cemāǾat 

86.4 ĥāżir bolsun (2) bu cemāǾat azı üç kişi yā ki dört yā ki dörtden ķırķġa ķadar yā ki on kişi 
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86.5 digenler bu āyet zinā ĥaddi ĥaķında boldı hem allahü teǾālā zinā ķıluvçı ir birlen zinā 
ķıluvçı ħatunnıñ nikāĥı 

86.6 ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) zinā ķıluvçı ir 
nikāĥlenmes meger 

86.7 zinā ķıluvçı ħatunnı yā ki allahġa şerįk ķaŧuvçı müşrik ħatunnı nikāĥlenür yaǾnį 
Ǿādetlengen ir 

86.8 zinādan pāk bolġan izgü ħātunnıñ nikāĥına ķızuķmas meger özi kibi zināçı ħatunnıñ yā 
ki müşrike ħatunnıñ 

86.9 nikāĥına ķızuġur ( ) daħı zinā ķıluvçı ħatunnı nikāĥlenmes 
meger zinā ķıluvçı 

86.10 ir yā ki müşrik ir nikāĥlenür yaǾnį nikāĥlenürge raġbet ķılur ( ) 
daħı zinānı 

86.11 yā ki zinā birlen kesb itüv niyeti birlen zināçı ħātunlarnı nikāĥlenüvni müǿminlerge 
ĥarām ķılındı * allahü teǾālā 

86.12 zinā birlen kişini sögüvniñ ĥaddinde źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) daħı 

86.13 şundayın ādemler zinādan selāmet bolġan Ǿaķıllı bāliġa bolġan müselmān ve āzād 
bolġan ħatunlarnı zinā birlen 

86.14 sögerler bu śıfatdaġı irlerni zinā birlen söger de ħatunnı sögüv ĥükminde 

( ) munıñ 

86.15 śoñında bu sögülmiş ħatunlarnıñ zinā ķılġanlıķlarına sögüvçiler dört şāhid kitürmeseler 

(  

86.16 ) bes bu sögüvçilerni siksen ķamçı śoġıñız ( ) daħı bu 
sögüvçilerniñ 

86.17 mengü hiçbir şehādetlerini ķabūl ķılmañız ( ) daħı bu zinādan pāk 
bolġan ħatunlarnı 

86.18 zinā birlen sögüvçiler yavızlardur allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçılardur ĥāśıl bir kişi zinādan 
pāk bolup müselmān 

86.19 ve āzād bolġan kişini zinā birlen sögse kirek ir bolsun sögülmiş ādem ve kirek ħātun 
bolsun ve zināġa 

86.20 dört şāhid turġuza almasa sögüvçini siksen mertebe śoġarġa tiyüş hem sögüvçiniñ 
mundan śoñ Ǿadāleti 
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86.21 sāķiŧ bolup şehādeti merdūd bola fāsıķlardan bola ( ) likin zinā 
birlen kişini sögüvden 

86.22 tevbe ķılġan ādemler fāsıķ bolmaslar ( ) daħı Ǿamellerini tirük ķılġan ādemler 

( ) 

86.23 bes düristlikde allahü teǾālā tevbe ķıluvçılarnıñ günāhlarını yarlıķaġuçıdur hem alarġa 
raĥmet ķıluvçıdur 

86.24 allahü teǾālā ( ) mesǿelesi ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi bu āyetniñ nuzūline 
sebeb şol ķaźf 

86.25 āyeti ingenniñ śoñında Ǿudeyy oġlı Ǿaśım resūl allahdan śoradı ve eytdi ey allahnıñ 
resūli ķaźf āyetine 

86.26 Ǿaceblenemün eger de bir ir öziniñ ħātunınıñ yanunda yāŧ irni körse eger bu ir dört  
şāhid izlev birlen 

86.27 şuġullense yaŧ ir munıñ ħatunı birlen işni tamām iteçek ve eger şāhid siz gine bu ħatunı 
ile yaŧ irni 

86.28 zinā mūcibi birlen ŧalep ķılsa şāhid ķoya almavı sebebli özine siksen ķamçı urulaçaķ 
hem özi 

86.29 fāsıķ bolup şehādeti merdūd olaçaķ didi resūl allah eytdi şerǾniñ ĥükm ķılġan nersesi 
körkem boldı 

86.30 2) ĥad ķılġanda kişiler bolsun digen söz Ǿibret içün ķarap tursunlar içün ş.h. 

 

II / 87 

 

87.1 diyü Ǿudeyy oġlı Ǿāśım resūl allahnıñ meclisinden çıġup kitkeç Ǿāśımge kilüvi ibn-i 
Ǿömer  oġlı Ǿuveymir 

87.2 kildi ve eytdi ķızıñ ( ) birlen birge ( ) kördim diyü Ǿaśım eytdi ni ĥasret miñe 
özim śoraġan 

87.3 nerse birlen özim mübtelā boldım didi hem resūl allahġa barup ķızı ħavleniñ ķıśśasını 
söyledi resūl allah 

87.4 ħavleden çaķurup śoradı ħavle inkār itdi şol sāǾatde liǾān ĥaķındagi āyet indi şundan śoñ 

87.5 resūl allah ikindi namāznı oķuġandan śoñ Ǿuveymirni hem ħatunı ħavleni çaķurdı hem 
her iķisinden 
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87.6 liǾān oķutdurdı laǾnet ġażab lafžları źikr ķılınduķında āmįn dip turdı 

( ) 

87.7 daħı şundayın irler öz ħatunlarını zinā birlen sögerler ( ) daħı ol irler 

87.8 içün sözleriniñ rastlıġına şāhidler bolmas ( ) meger özleri gine şāhid bolurlar 

(  

87.9 ) bes ħatunlarını zinā birlen sögüvçi irlerniñ birisiniñ şehādeti 
allah birlen 

87.10 dört mertebe güvāhlıķ birüvdür ( ) düristlikde ir ħatunnı sökken 
nersesinde rastlardandur 

87.11 diyü ( ) bişinçi şehādet şoldur diyü düristlikde allahnıñ laǾneti 
bolsun sögüvçi 

87.12 ir üzerine ( ) eger zinā birlen ħatunnı sögüvçi ir sögüvinde 
yalġançılardan bolsa 

87.13 ( ) ve ħatundan Ǿaźābnı (ĥabsni) yiberür ( ) 
ħatunnıñ 

87.14 allah birlen dört şehādet birlen güvāhlıķ birüvi ile ( ) düristlikde ir mini 
zinā birlen sökgen 

87.15 nersesinde yalġançılardandur diyü ( ) ve bişinçi mertebe ħatunnıñ 
güvahlıķ birüvidür 

87.16 düristlikde allahnıñ açuvı ħatun üzerine bolsun ( ) eger de irim mini zinā 
birlen 

87.17 sögüvinde rastlardan bolsa ( ) ve eger de sizniñ üzeriñizge 
allahnıñ fażlı 

87.18 ve raĥmeti bolmasa idi rüsvāy bolur idiñiz ( ) daħı düristlikde allah 
(teǾālā) 

87.19 tevbelerni ķabūl itüvçidür hem işinde ĥikmet iyesidür ( ) 
düristlikde 
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87.20 Ǿāǿişe (rađiyallahü Ǿanhā)ge uluġ iftirānı kitürgen ādemler ( ) sizlerden bir 

cemāǾatdür (  

87.21 diyü ondan başlap ķırķġa ķadar bolġan cemāǾatke eytile) bu cemāǾatden murād Ǿübey oġlı  
Ǿabdullah rüfāǾa 

87.22 oġlı zeyd ŝābit oġlı ĥasān üŝāŝe oġlı misŧaĥ ķızı caĥş ķızı ĥamne ĥażret-i Ǿāǿişe eyte 
benū el-muśŧalik 

87.23 śoġışında moynıma ŧaķġan moyınçıġımnı yoġaltdum şunı izlev sebebli Ǿaskerden 
ayruldım asker köçüp 

87.24 kitkenden śoñ muǾaŧŧel oġlı śafvān tevesini çökdürüp mini mingüzüp özi teveni ķavlap 
bardı 

87.25 Ǿasker ornaşup yitken biz de barup yitdük diyü şol ħuśūśda bir az kişi iftirāǿ sebebli 
helāk bolġanlar 

87.26 ķıśśası uzun bolsa da sūǿ-i edeb olduķı içün ķaśr itdük ( ) bu uluġ iftirāǿnı 
allah 

87.27 ĥużūrında öziñiz içün yavızlıķ diyü ĥesāb ķılmañız ( ) belki bu uluġ iftirāǿ 
allah ĥużūrında 

87.28 sizniñ içün izgülikdür bu orunda ħiŧāb resūl allahġa ebū bekrge ĥażret-i Ǿāǿişege 

śafvānge (  

87.29 ) bu iftirā ķılġan cemāǾatden her bir ir içün günāhdan kesb 
ķılġan nersesi 

 

II / 88 

 

88.1 bolur ( ) ve bu cemāǾatden şundayın ādem iftirāǿ ĥaķında bolġan 
günāhnıñ uluġsına mütevelli 

88.2 (ħoca) boldı yaǾnį ĥażret-i Ǿāǿişe ĥaķında bolġan iftirāġa çomdı ve ħalķ arasında fāş 
ķıldı Ǿabdullah 

88.3 bin ubeyy kibi ( ) bu kişige Ǿaźābnıñ uluġsı bolur ( ) bu iftirāǿnı 
işitken 
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88.4 vaķtlarında bolsalarçı ( ) müǿmin irler birlen 
müǿmine ħātunlar 

88.5 özlerinden (dįninden) bolġan kişi ĥaķında izgü żann ķılġan bolsalar ni güzel iş bolġan 
bolur 

88.6 idi ( ) daħı başda işitkeçde bu ħażret-i Ǿāǿişe ĥaķındaġı iftirā žāhir 
iftirādur 

88.7 diyü eytken bolsalar idi ni güzel ve körkem bolur idi ( ) ĥażret-
i 

88.8  Ǿaǿişe ĥaķında zuǾm ķılġan nerseleri üzerine dört şāhid kitürselerçi 

( ) 

88.8 bes eger de şāhidler kitüre almasalar ( ) bes bu iftirā 
ķıluvçılar  

88.9 allah ĥużūrında yalġançılardur ( ) ve eger sizge allahnıñ fażlı 
hem raĥmeti 

88.10 bolmasa idi ( ) dünyāda daħı āħiretde ( ) sizni Ǿāǿişe 

88.11 (rađiallahü teǾālā Ǿanhā) ĥaķında çomġan nerseñizde elbette tutar idi ( ) uluġ 
Ǿaźāb 

88.12 ( ) şol vaķtde Ǿaźāb tutar idi Ǿāǿişe ĥaķındaġı iftirānı tilleriñiz 

88.13 birlen baǾżıñızdan alur boldıñız yaǾnį baǾżıñız baǾżıñızġa siñe Ǿāǿişe (rađiallahü Ǿanhā) 
ħaberi 

88.14 irişdi mü eli diyü söylep birüp fāş ķıldıñız ( ) daħı tilleriñiz birlen 
eytür boldıñız 

88.15 ( ) şol nerseni ( ) ol nerseni sizniñ içün bilüv yoķ idi (  

88.16 ) daħı Ǿāǿişe ĥaķında bāŧılge çomuvıñıznı ciñilge ĥesāb ķılur boldıñız 
ĥālbūkim ol 

88.17 iftirā allah ĥużūrında uluġ işdür ( ) Ǿāǿişe ĥaķında bolġan sözni işitken 
zamānıñızda 
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88.18 eytken bolsañızçı ( ) bu sözni söyleşmek bizge dürist bolmas 
diyüp 

88.19 körkem iş bolur idi ( ) bes allahġa pāklik bolsun peyġamberiniñ ħatunınıñ fācįre 
boluvından * 

88.20 peyġamber ħatunınıñ kāfire boluvı dürist bolsa da (nūĥ ve lūŧ Ǿaleyhümü’s-selāmlar kibi 
) ammā zāniye  

erge dįn üyr
ber śoĥbetinde kāfirlerni 

a kirek 

88.21 boluvı dürist tügil çünki peyġamber kāfirl etür içün yiberilgen bes 
peyġam

(88.22 tefritlendüre turġan iş iyesi bolmasķ ) ve bu Ǿāǿişege ķılınġan 
bühtān 

88.23 uluġ bühtāndur ve açuķ yalġandur ( ) Ǿāǿişege iftirā kibi bo n 
ķabāĥat 

lġa

ertebe ķıluvı88.24 işke ķaytuvıñızda (yañgıdan ikinçi m ñızda) allah sizge vaǾaž ķılur ( ) 
mengü yaǾnį tirük 

88.25 ve mükellef bolġan müddetiñizde ( ) eger siz įmān kitürüvçi bolsañız 

(  

88.26 ) daħı sizge allah şerįǾatke ve körkem edebke delālet ķılġan āyetlerini beyān ķılur 

(  

88.27 ) daħı allah her ĥālini bi e ĥikmet iyesidür (lüvçidür ve her tedbįrind ) 
düristlikde 

8 şundayın ādemler süyerler (88.2 ) ķabāĥat işniñ (zinānıñ) įmān 
 kitürgen

 

II / 89 

 

89.1 ādemler içinde seçilüvini ( ) ol ādemler içün dünyāda hem 
āħiretde 

89.2 rencitküçi Ǿaźab bardur ( ) ve allahü teǾālā köñillerde bolġan 
nerseni bilür ve siz 
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89.3 bilmessiz ( ) ve eger de sizge allahnıñ faż olmasa 
idi elbette si

lı hem raĥmeti b
zni 

uķdurur idi (89.4 rüsvāy ķılur idi ve Ǿaźābıñıznı dünyāda aş ) daħı 
düristlikde 

89.5 allahü teǾālā şefķat hem raĥmet ķıluvçıdur ( ) ey įmān kitürgen 

ādemler (  

89.6 ) fāĥişeni fāş ķıluvda şeyŧān vesveselerine ve izlerine iyermeñiz 

(  

89.7 ) ve kimdür şeyŧān vesveselerine ve izlerine iyerse ( ) 
s dü istlikde 

şeyŧān ifrāŧ ķabāĥat bol

be r

89.8 ol ġan nerse birlen daħı şerǾā inkār ķılınġan nerse birlen buyurur 

(  

89.9 ) ve eger de allahnıñ sizge fażlı (enǾāmı) hem raĥmeti bolmasa idi 

(  

89.10 ) şeyŧān vesvesesiniñ kirlerinden hiç kim sizlerden mengü pāklanmas idi 

(  

89.11 ) ve likin allahü teǾālā tilegen ādemini şeyŧān vesvesiniñ kirlerinden pāklar 

( ) 

89.12 ve allahü teǾālā ademlerniñ sözlerini işitüvçi ve niyetlerini bilgüçidür 

( ) 

į89.13 ve sizlerden dįnde artuķlıķ ve dünyāda kiñlik (baylıķ) iyesi bolġan ādem yem n itmesün 

( ) 

birmessizl89.14 ikke ve iĥsān ķılmassızlıķġa yā ki birüvinde ve iĥsān ķıluvında 

(  

89.15 ) allahnıñ rıżālıġı yolında ve izgülik ķılurġa tiyüşli bolġan yaķınlıķ iyesi 
bolġan ķardeşlerine 
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89.16 daħı miskįnlerge daħı yurŧlarından hicret ķıluvç
ķılmassızlıķġa yemįn 

ılarġa birmessizlikke ve izgülik 

89.18 oġlı misŧaĥķa izgülik ķılmam diyü yemįn eytken (

89.17 itmesün bu āyet ebū bekr el-śıddīķ ĥaķında indi digenler ĥażret-i ebū bekr anası birlen 
bir toġma ķız ķardaşınıñ 

) yaķınlıķ iyelerinden 
kįnlerden 

śādır bolġan kimçilikni örtiñiz hem kimçiliklerinden yüz döndüriñiz 

ve mis

89.19 daħı muhācirlerden 

(  

89.20 ) allahnıñ günāhlarıñıznı yarlıķavını süymeysiz mi ( ) ve 
allahü te hlarnǾālā günā ı 

89.21 yarlıķaġuçı hem raĥmet ķıluvçıdur resūl ekrem ebū bekr el-śıddīķġa bu āyetni oķuġaç 

 resūli allahnıñ yarlıķavını süyemiz didi hem misŧaĥķa ķaytadan nafaķa bire 

ĥażret-i ebū bekr belį 

89.22 ey allahnıñ

başladı (  

89.23 düristlikde şundayın ādemler ( ) müǾmine hem Ǿafįfe 

89.24 fāĥişe ħuŧūrda ķılmaġan ħatunlarnı zinā birlen sögerler (

bolġan köñillerine 

) mundayın 

89.25 (zāniye dip) sögüvçi ādemler dünyāda hem āħiretde laǾnet ķılındılar (

ħatunlarnı 

) 

89.26 içün uluġ Ǿaźāb bardur (

daħı bu ādemler 

) bu ādemlerge uluġ Ǿaźāb şol künde bolur ol 

89.27 ol ādemlerniñ żararına güvāhlıķ birür (

künde 

) tilleri hem kolları daħı 
yaķları 

89.28 (

a

) dünyāda Ǿamel ķılġan nerseleri birlen ( ) ol 
ıyāmet küninde ķ
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90.1 allah alarġa tiyüşli ve ĥaķķ bolġan cezālarnı birür ( ) daħı bilürler 
şiksiz 

90.2 düristlikde źātında ŝābitdür ve maǾbūdligi žāhirdür diyü 

(

allah (teǾālā) 

) ķıyāmet sözler 

nį ķabāĥat irlerg
 bo

90.3 ķabāĥat ādemler içündür yā ki ķabāĥat ħatunlar ķabāĥat irler içün yaǾ e 
ħatun lurġa 

90.4 ķızuġurlar ( ) daħı ķabāĥat ādemler ķabāĥat sözler içündür yā ki 
ķabāĥat irler 

rnı alurlar (90.5 ķabāĥat ħatunlar içündür yaǾnį ķabāĥat ve eşki ħatunla ) 
daħı 

90.6 ħoş ve yaħşı sözler ħoş ve yaħşı ādemler içündür yā ki ħoş ve yaħşı ħatunlar ħoş ve 
yaħşı irler 

90.7 içündür yaǾnį yaħşı irlerge ħatun bolurġa ķızuġurlar ( ) d

ħoş ve yaħşı sözler içündür yā ki ħoş ve yaĥşı irler ħoş ve yaħşı ħatunlar 
r

.9 yaǾnį yaħşı ve gü ħatunlar nikāhlenürge ķızuġurlar (

aħı ħoş ve 
yaħşı 

90.8 ādemler 
içündü  

90  iz ) yā ki ħoş 

90.10 ve yaħşı ādemler peyġamberniñ ehl-i beyti eşki ādemlerniñ eytken eşki sözlerinden yā 
ki iftirāǿ 

90.11 ķıluvçılarnıñ iftirāǿ ķılup eytken sözlerinden bizmişler ve yıraķ bolmışlar 

( ) 

 irler ve yaħşı ħatunlar içün allahnıñ yarlıķavı hem uluġ rızķ (cennet) bolur iźnsiz 
yaŧ kişiniñ 

niñ dürist bolmavı ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi hem bu 
āyetniñ nuzūline 

slāmiyetniñ evvelinde kişi ivüne  iźnsiz kirüv bik şāǿiǾ bolġan şol sebebli 
enśārdan bir 

l a eytken ey allah
ķlanmay turġan 

90.16 vaķtlarımız bola bizge bir de sizdürmey gine yaŧ irler kirüp kileler bu iş memnūǾ bolsa 

90.12 yaħşı

90.13 ivine kirüv

90.14 sebeb şol i

90.15 ħatun resū llahġa kilgen ve nıñ resūli bizniñ köp vaķtde ivlerimizde 
śa

idi didi śoñra źikr 
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90.17 ķılınaçaķ āyet iñdi ( ) ey įmān kitürgen ādemler 

( ) öz 

.18 ivleriñizden başķa bolġan ivlerge kirmeñiz (90 ) kirüviñizni 
ñizge 

yā ki iź
n śorap ve selām

bildürgeni

90.19 n śoraġanıñızġa ķadar hem ol yaŧ ivlerniñ ehline selām birgeniñizge ķadar yaǾnį 
iź  

90.20 birüp kiriñiz ( ) iźn śorap ve selām birüp kirüvi

(

ñiz sizniñ içün izgüdür 

 

90.21 ) bu āyetni sizge indürüldi vaǾažlenüviñiz ve Ǿamel ķıluvıñız içün 

( ) bes eger 

ķaśd 90.22 kirürge ķılġan ivüñizde hiç kimni ŧapmasañız ( ) bes ol ivge kirmeñiz 

(  

90.23 ) sizniñ içün kirürge iźn birilgenge ķadar yaǾnį iźn birüvçi kilgenge ķadar 

(  

90.24 ) ve eger sizge ķaytıñız diyü eytilse (iźn birilmes  

(

e) bes kiri ķaytup kitiñiz

 

90.25 ) kiri ķaytup kitüv kirürg dan sizniñ içün izgürekdür 

(

e tartuşup turuv

 

90.26 ) ve allahü teǾālā sizniñ ķılġan Ǿameliñizni bilgüçidür ( ) 
sizniñ üzeriñizge 

 kirüviñizde günāh ve żarar yoķdur (90.27 ) turulmış bolmaġan ivge yaǾni 
hiç kim turmay 

turġan ivge (90.28 ) sizniñ içün ol ivde fāǿidelenmek bardur yaǾnį issilikden ve 

9 perdelenmek yā ki raĥatlenmek ĥāl cıymaķ kibi yā ki śaķlarġa ķoyulġan śatuv mālları 

yaġmurdan 

90.2

kibi (  
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91.1 ) ve allahü t Ǿālā sizniñ žāhir ķılġan nerseñiz yaşirgen nerseñizni 
de bilür * allahü teǾālā ir 

e

91.2 birlen ħatunġa köñillerini śaķlav ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) ey muĥammed 

91.3 müǿminlerge eyt sin ķarav ĥarām bolġan nerselerden közlerini yumsunlar 
a

 şehvet birlen yaŧ ħatunlarnıñ yüzlerine ķaramasunlar ammā şehvet ħavfı 
bolġanda da ĥākimniñ şāhidniñ 

lap aluv niyet
genler hem

ŧabįb

(ķaram sunlar) yaǾnį zinā ķaśdı 

91.4 birlen ve

91.5 yine nikāh i birlen ķaravçınıñ, ŧabįbniñ yaŧ ħatunnıñ yüzine ķaravı dürist 
di  

91.6 ķa yaŧ ħatunnıñ avruv bolġan ornına żarūret ķadarlı ķaravı dürist kirek avruvı 
nindeyin orunda 

91.7 bolsun ( ) daħı müǿmin irlerge eyt Ǿavretlerini zinādan śaķlasunlar 

(  

91.8 ) bu közni ķaravı ĥarām bolġan nerselerden d  müǿmin 
irler içün günāhkirle

aħı Ǿavretni zinādan śaķlav
rinden 

91.9 pāklikdür ( ) düristlikde allahü teǾālā müǿmin irlerniñ ķılġan 
işlerini bilgüçidür 

ķaśdsız ķaravlarını (91.10 yaǾnį ķaśdā ķarav birlen ) ve ey 

1 müǿmine ħatunlarġa eyt ķarav ĥarām bolġan nerlerseden1 közlerini yumsunlar 
(ķaramasunlar) yaǾnį zinā ķıluv 

ķaśdı bi  ammā ĥākime y
aśdı 

muĥammed (Ǿahm) 

91.1

91.12 rlen ve şehvet birlen yāŧ irlerge ķaramasunlar ā ki şāhide yā ki 
bir cigitke baruv ķ

91.13 birlen ķaravçı ħatunnıñ yā ki ŧabįbe ħatunnıñ yaŧ irge ķaravı dürist ħavf-ı şehvet bolsa 

da (  

                                                            

1 “nerselerdin” olmalı. 
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91.14 ) daħı Ǿavretlerini zinādan śaķlasunlar ( ) daħı ħatunlar 
ziynetlerini yā ki 

91.15 ziynet orunlarını bildürmesünler bitlerine boyaġan kirşen ve inniñ hem ķollarına yaķġan 
ħınā kibiler yaǾnį 

91.16 bularnı boyamasunlar dimek murād bolurġa mümkin ( ) meger Ǿamel 
vaķtinde ižhār ķılmay žāhir bola 

i ziynet orunlarnı bildürüvde żarar yoķ yüzik yā ki yüz ve avuç 
kibi meŝelā el-tefsįrātü’l 

mediye de eyte bu āyetden maķśūd irniñ yaŧ ħatunnıñ yüzinden ve avuçından başķa 
orunna ķararġa yaramavını 

d tamām bolmay meger 
ā avuç birlen yüzni 

ıñ 

di fā-fehm (

91.17 turġan ziynetlerini yā k

91.18 aĥ

91.19 iŝbātdur likin bu maķśū bu sözni ķoşuv birlen gine ol söz şol 
allahü teǾāl

91.20 açuvnı dürist ķıldı bes mundan bülendi yaŧ irniñ ħatunlarnıñ avuçları birlen yüzlerine 
ķaravn

91.21 düristligi ) daħı bürkençeklerini yaķalarnı yā ki 
kökrekleri 

an kökrekleri 

açuķ kili

91.22 üzerine ķoysunlar çünki Ǿarab ħatunlarınıñ yaķaları bik kiñ bolġ açılup 
yürüy 

91.23 iken bürkençeklerini arŧķa śalındurġanlar kökrekleri hemįşe açuķ ķalġan allahü teǾālā 
bürkençeklerini 

91.24 kökrekleri ş birmesün içün alġa śalındururġa ķoşķan ( ) daħ
ne 

91.25 ħatunlar ziynetlerini yā ki ziynet orunlarnı (bi-nefske žāhir bolġanlarından başķasını) 

ı 
müǿmi

bildürmesünler (  

91.26 ) meger irlerine yā ki atalarına bildürürler ( ) 
yeise 

91.27 irleriniñ atalarına yā ki özleriniñ oġullarına bildürürler ( ) yeise 

irleriniñ oġullarına (ögey oġullarına) yā ki bir ŧuvġan ir ķardaşlerine bildürürler (  91.28 

91.29 ) yeise bir ŧuvġan ir ķardaşleriniñ  oġullarına yā ki bir ŧuvġan ķız 
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92 ürürler (.1 ķardaşleriniñ oġullarına bild ) yā ki müselmān 
atunlarına 

bil

ħ

92.2 yā ki muŧlaķ ħatunlarġa yeise oñ kolları mülklengen nersege kullarına hem kinizeklerine 
(likin 

92.3 ĥanefį meźhebinde kinizeklerge gine) dürürler 

( ) yā ki 

Ǿām aşar içün gine iv  
üvni 

92.4 irlerden ħatunlarġa iĥtiyācı bolmayınça yalġız ŧa ge kirüvçilerge 
bildürürler leźźetlen

92.5 bilmegen dįvāneler hem ħatunlarġa meyli bitken ķartlar kibi ( ) yeise 
şundayın yaş 

lalardan ivge kirüvçilerge bildürürler (92.6 ba ) ħatunlarnıñ 

addine irişmedükleri içün ġālib bolmadılar yā ki temįzleri bolmaduķı içün ķaramadılar 

istiŝnā ķılınġan ādemlerge ħatunlarnıñ ziynetlerini yā ki ziynet orunlarunı bildürüvinde 
żarar yoķ 

ları evvelde balŧı

ün yirge bik ķaŧı baśup 

Ǿavretlerine şehvet 

92.7 ĥ
ĥāśıl bu 

92.8 

92.9 Ǿarab ħatun rlarına alķa kiygenler yürügen vaķtde ayaġında alķa barluġı  
bilinsün 

92.10 iç yürüyler iken şol işlerinden ŧıyup allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ 
ayetni  

92.11 indürdi ( ) ħatunlar ayaķları birlen yirge ķaŧı śoķmasunlar ( 
yaśamasunlar) 

92.12 ( ) ziynetlerinden yaşrun ķılġan nerseleri (ayaķġa beylegen 
alķaları) 

92.13 bilünsün içün ( ) ey mü ġanıñız ĥālde allahġa 
ķaytuñız ve tevbe 

ǿminler cıyul

 almay 
92.14 ķılıñız elbette ādem günāhdan ve ķuśūrdan ħālį tügil hem aĥkām-ı şerǾįyeniñ cemįǾsi 
birlen Ǿamel ķıla
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92.15 şunıñ içün allahü teǾālā tevbe birlen buyurdı ( ) mengülik saǾādetke 
irişüviñiz içün yine de  

92.16 allahü teǾālā kinizek ve kullarınıñ hem āzād ādemlerniñ nikāĥı ĥaķında źikr ķılınaçaķ 

āyetni indürdi (  

92.17 ) ve ey velįler öziñizde bolġan irsiz ħatunlarnı ve ħatunsız irlerni çiftlendüriñiz bu 
ķadarsı 

nikāĥı ĥaķında boldı (92.18 āzādlar ) daħı ey ħocalar 
ķullarıñızdan 

92.19 ve kinizekleriñizden müǾmin bolġanlarunı çiftlendüriñiz yaǾnį ķullarıñıznı ħatunlar 

irler

birlen ve kinizekleriñizni 

92.20  birlen çiftlendüriñiz ( ) eger ħāŧib birlen maħtūbe yaǾnį küyev birlen 
ķız faķ lsalar įr bo

92.21 faķįrlikleri içün nikāhlendürüvden toķtamañız ( ) allah alarnı fażlından 
lur niteki 

 alah zķnı nikāĥ birlen isteñiz” dimiş yā ki allahnıñ fażlında māldan muñsızlıķ bar 

maǾnāsında (

bay ķı

92.22 resūl  rı

 

92.23 ) ve allah (teǾālā) baydurur rızķda kiñlik iyesidür hem bilgüçidür tilegen ādemine 

rızķnı kiñ ķılur (  

92.24 ) nikāĥlenüvge ķudret  ŧapmaġan ādemler zinādan śaķlanuvda bik 

turuşsunlar (  

92.25 ) allahü teǾālā fażlından alarnı bay ķılġanna (yaǾnį nafaķa birlen mihrge 
kādir ķılġanna) 

adar allahü teǾālā ķulnı mekātib ķıluvnıñ düristligi ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni 
indürdi hem bu āyetniñ 

92.27 inüvine sebeb şol ħuveyŧibniñ śalaĥ isimli ķulı ħuveyŧibden mekātib ķıluvnı śoradı 

2.28 śoñ bu āyet indi mekātib diyü ħocası ŧarafından filān ķadar aķça ŧapup birseñ āzād 
bolursun 

92.26 ķ

şundan 

9
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92.29 diyü ķolına yazu birilgen ķulġa eytürler ( ) ve şundayın ķullar 
mekātib 
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93.1 boluvnı isterler ( ) oñ ķollarıñız mālik bolġan nerseden ( yaǾnį 
ķullarıñızdan 

93.2 ve kinizekleriñizden) ( ) bes eger de ķul ve kinizekleriñizde 
kesbke ve mālġa 

z 

ü ķollarına yazu biriñiz (

93.3 ķudretni yā ki dįnde tüzüklikni bilseñiz mekātib ķılıñız yaǾnį filān ķadar aķçe birseñiz 
āzād bolursı

93.4 diy ) daħı ey müselmānlar ol 
mekātiblerge 

93.5 allahnıñ öziñizge birgen mālından biriñiz yaǾnį zekevetleriñizden allahü teǾālā 
nizeklerni zināǿġa küçlevden 

nehy ķı b şol ubey

de 

ki

93.6 lup źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi hem bu āyetniñ inüvine sebe y ismli 
ādemniñ 

93.7 oġlınıñ altı körkem cāriyeleri bolġan (muǾāźe, mesįke, Ǿumeyme, Ǿamre, arvā, fetįle) 
ismlerin

93.8 bu cāriyelerni māl cıyar içün zināǿġa küçlegen (ĥāśıl fuĥşħāne tutmakçı bolġan) altı 
cāriyeden 

93.9 ikisi (muǾāde birlen mesįke) resūl allahġa ubeyy oġlı üstinden şikāyet ķılġanlar 

(  

93.10 ) ve ey ħocalar kinizekleriñizni zināǿġa küçlemeñiz ( ) eger 
kinizekleriñiz zināǿdan 

93.11 pāklikni tileseler eger isteseñ zināǿġa küçlev hiç ĥālde dürist tügil bes niçük zinādan 
Ǿiffetni 

93.12 tilegende küçlemeñiz diyü ķaydlav dürist bolur diyüp cevābda eytürmiz küçlevniñ şarŧı 
Ǿiffetni 

93.13 tilev vālā özi zināǿnı tilep turġanda küçlev bolmay yā ki vāķıǾasına ķarap ķaydnı źikr 
ünki 

zināǿdan 

ķılınġan ç
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93.14 bu kinizekler Ǿiffetni tilegenler (medārik) ( ) dünyā 
tirükliginiñ Ǿarżnı yaǾnį 

a küçlemeñiz (93.15 dünyā mālnı isteviñiz içün zināǿġ ) ve kimdür bu 
kinizeklerni zināǿġa küçlese 

93.16 ( ) bes düristlikde allahü teǾālā kinizeklerni zināǿġa küçlegenniñ 
śoñında 

93.17 ( ) ol kinizeklerni yarlıķaġuçıdur hem alarġa raĥmet ķıluvçıdur yā ki eger tevbe 
eytse 

93.18 küçlevçini yarlıķaġuçıdur maǾnāsında ( ) ve taĥķįķ biz sizge 
ĥa ı žķn āhir 

ķıluvçı bolġan āy93.19 etlerni indürdük ( ) daħı sizden ilk ötken 
ādemlerniñ 

93.20 ķıśśaları kibi Ǿacįb ķıśśanı indürdük yaǾnį ĥażret-i Ǿāǿişe ķıśśasını çünki ĥażret-i Ǿāǿişe 

93.21 ķıśśası yūsuf Ǿahm birlen ĥażret-i meryem ķıśśası kibidür ( ) daħı 

śaķlanuvç Ǿaž her kim ĥaķında 

93.23 śaķlanuvçılar ġına bolġanlıķı içün allahü teǾālā vaǾažnı küfrden śaķlanuvçılarġa ħāśladı 

küfrden 

93.22 ılar içün vaǾažnı indürdük va Ǿām bolsa da 
fāǿidelenüvçiler küfrden 

(  

93.24 ) allah köklerniñ ve yirlerniñ nūrlanduruvçısıdur yā ki köklerniñ ve 
ñ 

93.25 nūrlarını bar ķıluvçıdur (

yirlerni

) allahnıñ yaķtılıķda şāǿnı 

93.26 Ǿacįb bolġan nūrınıñ śıfatı için de yaķŧı yana turġan çerāġ bolġan tereze kibidür (  

93.27 ) çerāġ piyālā ķandįldedür ( ) piyālāsı göyā ki 
yaķturtuvçı 

ızdur ( ) ol çerāġnıñ tişükiniñ başı köp fāǿideli 93.28 yuld
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94.1 bolġan zeytün aġaçınıñ mayındadur  ( ) zeytün aġaçınıñ öse turġan 

94.2 ornı ķuyaş çıġış ŧarafında tügildür daħı ķuyaş baŧış ŧarafında da tügildür belki maşrıķ 

94.3 orŧalıķdadur yaǾnį şāmdadur (

birlen maġribden 

) ol zeytün aġaçınıñ māyı yaķturturġa 
 byaķın olur 

94.4 ( ) gerçi ol zeytün aġaçınıñ māyına oŧ yitmese de ( ) nūr üzerinde 
bolġan 

94.5 nūrdur yaǾnį çerāġ nūrı zeytün māyınıñ śiġāsını nūrlanduruvda artdurdı allahnıñ nūrını 
meźkūr 

94.6 śıfatlar birlen śıfatlanġan meşaķķātke teşbiyede türli vech źikr ķılġanlar * baǾżılar bu 
e žāhir 

.7 bolġan āyetlerniñ medlūli bolġan hüdānı medlūllerniñ rāvşānlıķında meşaķķāt-i 
mevśūfġa teşbiye ķılınġan diyü yā ki 

ġulıkları birlen i

y
t nūrı

 bola başķa iĥtimālllerde bik köp tafśįl istegen ādem tefsįr-i beyđāvį ġına mürācaǾat 

itsün (

ŧarįķ it

94

94.8 ādemlerniñ vehmleriniñ ve ħayālleriniñ ķaran ĥāŧa ķılınġan hedyni 
mıśbāĥġa teşbįh 

94.9 bola ā ki allahnıñ müǿminniñ ķalbini nūrlandurġan nersesini (maǾrifet ve Ǿilmlerni) 
meşaķķā na teşbiye 

94.10

 

94.11 ) allah (teǾālā) yaķŧı  nūrına tilegen ādemni köndürür 

( ) 

94.12 daħı allah ādemlerge meŝellerni beyān ķılur ( ) ve allah (teǾālā) her 

nerseni bilgüçidür (  

94.13 ) allahnıñ ivleriniñ (mescidlerniñ) baǾżısında bolġan meşaķķāt kibidür allahnıñ 

nūrı (  

94.14 ) ol ivlerniñ bināǿ ķılınuvlarına iźn birdi allah (teǾālā) ( ) daħı ol 

94.15 isminiñ źikr ķılınuvına iźn birdi (

ivlerde 

) ol ivlerde allah içün tesbįĥ 
eytür 
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94.16 yaǾnį namāz  oķ e (ur irtelerde ve kiçlerd ) şundayın irler tesbįh eytür 

(  

94.17 ) ol irlerni allahnıñ źikrinden sevdā ķıluv hem śatuv itüv şuġullendürmes 

(  

94.18 ) daħı namāz oķuvdan hem zekevet birüvden şuġullendürmes ( ) 
 şundayın 

.19 künden ķorķarlar (

ol irler

94 ) ol künde ķorķuvdan ķöñiller ve közler 
titrer 

94.20 ( ) ol irler namāz oķurlar allahnıñ üzerine ķılġan işleriniñ 

94.21 cezā birüvi içün (

körkemregine 

) daħı allah özlerine fażlından artdursun içün (  

94.22 ) ve allah (teǾālā) tilegen zķlandurur (ādemini rı ) ĥesābdan başķa 

(  

94.23 ) ve şundayın ādemler kāfir boldılar ( ) ol kāfirlerniñ Ǿamelleri 

94.24 yirniñ serābı kibi serāb diyü ķuyaşnıñ yaķtılıġınıñ tüşüvinden kün orŧalarında yapan da 

5 śu kibi körüngen nersege eytürler (

tiygüz 

akġuçı 

94.2 ) ol serābnı śuśaġan ādem śu diyü 

ĥesāb ķılur (94.26 ) her ķayçan śu dip gümān ķılġan orunna kilse 

94.27 ķılġan nersesinden hiç nerse tapmas (

gümān 

) daħı allahnıñ Ǿaźābnı özi kāfir 
n

94.28 tapar 

ĥużūrı da 

( ) bes allahü teǾālā ol kāfirge Ǿameliniñ cezāsını kāmil itüp birür 

( )  
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95.1 ve allah (teǾālā) nıñ ĥesābı tiz boluvçıdur ( ) yā ki kāfirlerniñ 
Ǿamelleri tiren diñgizde 

95.2 bolġan ķaranġulıķlar kibidür ( ) ol di
 

ñgizni ŧolķun ķaplap alur ol 
ŧolķun

95.3 üstünden yine ŧolķun bardur yaǾnį tutaş bolġan ŧolķunlar ķaplap alur ( ) 
ikinçi 

r 95.4 (üstdegi) tolķun üstünden buluŧ bardu ( ) bu ķaranġulı sı 
baǾżısı 

ķlar baǾżı

95.5 üstünde bolġan ķaranġulıķlardur ( ) bu ķaranġulıķlarda bolġan 
ādem 

95.6 ķolını bi’l-fiǾil çıġarġanda körüv tügil ķolnı körüvge yakın da bolmas 

( ) ve bir kiş

95.7 ū

ige 

 allah n r ķılmasa (hidāyet birmese) ( ) bes ol kişige nūr yoķdur ( ) 
bilmeysün mi 

sin ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde allah (teǾālā) (95.8 ) allahġa tesbįh eytür yaǾnį 
ñallahnı  źātını her bir  

95.9 kimçilikden pāklar ( ) köklerde hem yirlerde bolġan Ǿaķl iyeleri 

( ) 

daħı ķa95.10 naŧlarunı havāġa töşegenleri ĥālde ķuşlar tesbįĥ eytür ( ) 
tesbįĥ 

95.11 eytüvçilerniñ her birisi öziniñ duǾāsını ve tesbįhini bilür yā ki her birisiniñ duǾāsını ve 

95.12 bilür maǾnāsında (

tesbįĥini allah 

) ve allah (teǾālā) bendelerniñ ķılġan işlerini 

bilüvçidür (  

95.13 ) ve ol allah içündür köklerniñ ve yirlerniñ mülki (bularġa ħocalıķ) 

( ) ve ol 

95.14 allahġadur ķaytaçaķ orun ( ) ey muĥammed (Ǿahm) bilmeysün mi 
düristlikde buluŧnı 
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95.15 sürür ( ) munıñ śoñında arasını terkįb baǾżısını baǾżısına tüşer 

(

iter yaǾnį 

) 

95.16 munıñ śoñında baǾżısını baǾżısına aŧlanuvç ur (ı ķıl ) bes ey 
muĥammed (Ǿahm) 

n 95.17 yaġmurnı körürsün buluŧnıñ arasından çıġar yaǾnį buluŧnıñ çıġa turġan orunlarında

(  

95.18 ) daħı allah (teǾālā) yuġarudan indürür ( ) anda bolġan ŧaġlardan 
yaǾnį 

95.19 uluġlıķda ŧaġlarġa oħşaġan uluġ kiseklerden ( ) ol ŧaġlar yüzlerden bolġuçı yaǾnį 
allahü teǾālā 

95.20 kökde ve aķ yüzlerden bolġan ŧaġlarnı ħalķ ķılur yirde ķaŧı ŧaġlar ħalķ itdüki kibi yā ki 

95.21 köp śalķun yüzler ħalķ ķıluvından kināye bolur beyđāvį beyānı bu revişçe baħārlar (bu-
lar) her ķayçan 

95.22 yuķarı aşsalar issilik bir de aralaşmasa havānıñ śalķun ŧabaķasına (bölekine) irişseler ve 

etlense şol baħārlar birge cıyılup buluŧķa eylenürler eger śalķunlıķ bik ķaŧı bolmasa 

er śalķunlıķ ķaŧı bolup baħārlar cıyılmasından burun eczāǿ-ı buħāriyyege irişse 
ķar bolup 

er eger cıyılmasından burun eczāǿ-ı buħāriyyege irişmeseler yüz bolup tüşerler 

śalķunlıķ 

95.23 ķuvv
yaġmur bolup 

95.24 yavar eg

95.25 tüşerl

( ) 

üzlerini tilegen ādemine irişdürür (95.26 bes ol y ) hem ol yüzlerni tilegen 
deminden 

döndürür meŝelā baǾżı ādemniñ özine yā ki iginine śalķun yüz śoġar baǾżısını allahü 
ıfž ķılur 

ā

95.27 
teǾālā ĥ

95.28 ( ) buluŧnıñ yaşınınıñ yaķtılıġı közlerini yiberürge (çıġarurġa) 
yaķın bolur  

95.29 ( ) daħı allahü teǾālā kiçni ve kündizni eylendürür birisi śoñında 

 

birisiniñ kilüvi 
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96.1 birlen yā ki birisini kimitüp birisini artduruv birlen yā ki issilik ve śalķunlıķ daħı 
ķaranġulıķ ve yaķŧılıķ 

96.2 birlen ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan işlerde baśįret ve fikr 

96.3 Ǿibretler bardur (

iyelerine uluġ 

) ve allahü teǾālā yirde yürüy turġan her bir 

96.4 yaratdı (

ĥayvānnı śudan 

) bes yirde yürüy turġan ĥayvānlardan ķurśaġı üzerine 

96.5 yürüy turġanları bardur cılan kibiler (

şüb2  

) daħı yirde yürüy turġan 

 ĥayvānlardan ķ üzerine yürügenleri bardur ādemler ve ķuşlar kibi 96.6  iki aya

( ) 

96.7 daħı yirde yürüy turġan ĥayvānlardan dört ayaķ üzerinde yürügenleri bar aŧlar śıġırlar ve 
başķa 

ayaķlı ĥayv96.8 dört ānlar kibi ( ) allahü teǾālā tilegen nersesini ħalķ ķılur 

(  

96.9 ) düristlikde allahü teǾālā her nerse üzerine küçi yitküçidür 

( ) 

96.10 taĥķįķ biz ĥaķįķatlerni türli delįller birlen beyān ķıla turġan āyetlerni indürdük 

(  

96.11 ) ve allahü teǾālā tilegen ādemini toġrı yolġa köndürür 

(  

96.12 ) ve münāfıķlar eytürler biz allahġa hem allahnıñ resūline įmān kitürdük hem her 

ü bu āyet yehūdį birlen daǾvā ķılışķan beşer ismli münāfıķ ĥaķında indi digenler 

                                                           

ikisine iŧāǾat ķılduķ 

96.13 diy
yehūdį ĥükm 

 

2 “tüşüp” olmalı. 
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96.14 içün ġa barayıķ digen beşer eşref oġlı kaǾbka barayıķ digen 

(

resūl allah

 

96.15 ) munıñ śoñında münāfıķlardan bir fırķası allahnıñ hem re liniñ ĥükmine 
boy 

sū
śunuvdan 

96.16 yüz döndürür ( ) ve bu įmān kitürdük ve iŧāǾat ķılduķ digen sözni 
eytüvçiler 

96.17 çın müǿminler tügildür yaǾnį tilleri birlen įmān kitü ñilleri birlen įmān 
kitürgenleri yoķ 

rdük diseler de kö

96.18 ( ) ve her ķayçan bu münāfıķlarnı allahġa daħı allahnıñ resūline 

ündelse ( ) 

ında ĥaķlı96.19 allahnıñ resūli bularnıñ aralar ķ birlen ĥükm ķılsun içün 

( ) şol vaķtduķ 

ā

96.20 münāfıķlardan bir fırķa resūl allahġa ĥükmge baruvdan yüz döndürürler çünki resūl 
allah ħıyānetlerine muŧŧaliǾ 

96.21 bolup fāǿidelerine ĥükm ķıluv iĥtim li yoķ ( ) ve eger ĥaķlıķ 
münāfıķlar içün bolsa 

96.22 ( ) münāfıķlar resūl allahġa iŧāǾat ķılġanları ĥālde kilürler çünki resūl 
allahnıñ bu vaķt 

96.23 fāǿidelerine ĥükm ķıluvını bileler ( ) münāfıķlarnıñ köñillerinde avruv 

(küfr) bar mı ( ) 

96.24 yā ki sinde bir  işançsızlıķnı körüp sinden şik ķılalar mu 

( ) yā ki 

96.25 özlerine allahnıñ daħı resūliniñ ĥükmde žulm ķıluvlarından ķorķalar mı 

( ) resūl allah da 

işançsızlıķnı körüvden bolġan şikleri yoķ hem ĥükmde žulmdan da ķorķmaylar belki ol 
āfıķlar žālimlerdür ĥāśıl 

 mün

96.28 bolduķı içün Ǿayb ĥākimde bolġanda ol Ǿayb muĥaķķaķ mı muĥtemel mi resūl allahda 
her ikisiniñ boluv iĥtimāli 

96.26 
mün

96.27 āfıķlarnıñ ĥükm içün resūl allahġa baruvdan baş tartuvları Ǿayb özlerinde bolduķı 
içün yā ki ĥākim de 
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96.29 yoķ çünki resūl allahnıñ pey ifrāŧ emįnligi ĥükmde orunda Ǿayb 
boluvdan menǾ ķıladur 

 

ġamberlik manśıbı hem 

 

bette münāfıķlarn
Ǿayb ve noķśan 
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97.1 ķıŧǾā bes el ıñ ĥükm içün resūl allahġa baruvdan baş tartuvları 
özlerinde 

97.2 bolduķı içün bola ( ) ançaķ müǿminlerniñ sözi boldı 

( ) her 

97.3 ķayçan allahġa hem resūline ündeseler ( ) allahnıñ hem resūliniñ 
aralarında ĥaķlıķ birlen ĥükm 

97.4 ķıluvı içün ( ) resūl allahnıñ sözini işitdük ve emrine boy śunduķ diyü 
eytüvleri 

97.5 bold a söz eytmediler (ı yaǾnį başķ ) ve bu śıfatlı müǿminler mengülik 
Ǿaźābdan ķutuluvçılardur 

ve m97.6 engülik saǾādetke irişüvçilerdür ( ) ve kimdür allahġa hem 
allahnıñ resūline iŧāǾat ķılsa 

97.7 ( ) hem ötken günāhları üzerine allahdan ķorķsa ve kileçekde günāh 
ķıluvda allahdan śaķlansa 

97.8 ( ) bes bu śıfatda bolġan ādemler mengülik sa irişüvçilerdür 

(

Ǿādetke 

 

97.9 ) ve münāfıķlar yem ġāyesi birle allah birlen yemįn itdiler įnlerniñ 

( ) eger sin 

ıġarġa ķoşsañ çıġarl
e muĥammed 

yemįn itdiler (

97.10 ey muĥammed (Ǿahm) bizge (münāfıķlarġa) śoġışķa ç ar diyü yaǾnį 
münāfıķlar eger bizg

)97.11 (Ǿahm) śoġışķa çıġarġa ķoşsa çıġarmız diyü  eyt sin ey 
muĥammed (Ǿahm) münāfıķlarġa 

97.12 yalġanġa ķasem itmeñiz ( ) sizden istelmiş nerse maǾrūf ve ş n boy 
śunuvdur yemįn 

erǾį bolġa
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97.13 hem nifāķlıķ birlen boy śunuvnı istelmiş tügildür ( ) düristlikde 
allah (teǾālā) sizniñ 

 bāŧını bilġüçidür (97.14 ķılġan işiñizni žāhirni hem ) eyt sin ey 
muĥammed 

ahġa iŧāǾat ķılıñız hem resūlge iŧāǾat ķılıñız (97.15 (Ǿahm) münāfıķlarġa all ) bes 
eger allahġa hem 

 yüz döndürseñiz m97.16 resūline iŧāǾatden uĥammed (Ǿahm)ge żarar ķılmaysız belki öziñizge 
żarar ķılasız 

97.17 ( )  (Ǿahm)ge özine yüklengen nerse gine 
(resūllikni irişdürü

bes ançaķ muĥammed
v gine) vācibdür 

97.18 ( ) ve sizge de öziñizge yüklenilgen nerse (muĥammed mnıñ 
ir

Ǿah
işdürgen nersesi) birlen Ǿamel 

97.19 itüv vācibdür ( ) ve eger muĥammed Ǿahmge n 
nersesinde boy śunsañız 

 ķoşķan ve ŧıyġa

97.20 ĥaķġa könülürsiz ( ) ve resūl üzerine vācib tügildür meger açuķ 
itüp allah ķoşķan 

97.21 n vācibdür (erseni irişdürüv ) allah vaǾde ķıldı 

( ) 

97.22 sizden įmān kitürgen ve izgü Ǿamel ķılġan ādemlerge ( ) 
pādişāhlar taśarruf 

yü va de ķıldı 
97.23 ķılġan kibi sizni kāfirler yirinde taśarruf ķıluvçı itüp ve ħalįfe itüp ķaldurur yaǾnį 
ķaldururmun di Ǿ

97.24 ( ) niteki bu müǾminlerden ilk bolġan ādemlerni ħalįfe ve 
mutaśarrıf itüp ķaldurdı 

ceb  97.25 niteki ābire ornına mıśır birlen şāmda benū isrāǿįlni ħalįfe itdi ( ) 
daħı įmān 

97.26 kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemler içün dįnlerini ķararlandurur yaǾnį dįnlerinde ķoy 

ve ŝābit ķılur (  
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97.27 ) şundayın dįn kim ol dįn (islām dįni) alar içün özi iħtiyār ķıldı 

(  

97.28 ) daħı įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemlerniñ ķorķuları śoñından 
ŧınçlıķġa ilendürür 

97.29 resūl ekrem ve aśĥāb-ı kirām mekkede on yıl müşriklerden ķorķup turdılar śoñra 
medįnege hicret 
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ü te ālā vaǾdesine vefāǿ ķıldı bütün Ǿarablerge ġālib boldılar hem maşrıķ ve maġrib 
ŧarafındaġı şehrlerni 

98.3 islām ile müşerref itdiler bu āyetde resūl allahnıñ nübüvvetiniñ ŝübūtına delālet bar 
aybden bolġan 

revişçe ħa

Ǿūd Ǿaleyh birge cıyulmad

 

98.1 ķıldılar irte turġanda ķurallanġanları kibi kiçke kirgende hem ķurallanup kireler idi 
śoñra 

98.2 allah Ǿ

çünki ġ

98.4 ber birildi hem ħulefāǿ-i rāşidįnniñ ħalįfelikine de delįl bar çünki ħulefāǿ-i 
rāşidįnden başķalar içün 

98.5 mevǾūd birlen mev ı (beyđāvį) ( ) 
miñe Ǿibādet ķılġanları 

98.6 ve hiç nerseni Ǿibādetde şerįk ķılmaġanları ĥālde vaǾde ķıldı allah źikr ķılınġan 

i vaǾdelern (  

98.7 ) ve kimdür 

ılsa (

bu vaǾde śoñında kāfir (mürted) bolsa yā ki küfrān niǾmet 

ķ  

98.8 ) bes bu ādemler fāsıķlardur çünki žāhir Ǿalāmetler śoñında mürted boldılar 

ılar (

yā ki uluġ niǾmetke 

98.9 küfrān ķıld ) daħı namāz oķuñız hem zekevet biriñiz 
diyü eyt 

98.10 ( ) daħı resūlge boy śunuñız diyü eyt ( ) rahmet ķılınmış 
boluvıñız 
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98.11 içün ( ) ey muĥammed lerni ĥesāb ķılma 

(

 Ǿahm kāfir bolġan ādem

) 

98.12 yirde allahnı özlerini helāk itüvden Ǿāciz ķıluvçılar diyü ( ) ve kāfirlerniñ 
baraçaķ o ı runlar

tamuġdur 98.13 ( ) ve ni yavız ķaytaçaķ orundur ol tamuġ ( ) ey 
įmān kitürgen 

98.14 ādemler ( ) oñ kolla
ķollar ve ki

rıñız mālik bolġan nerseleriñiz ( 
nizekleriñiz) 

98.15 sizden ivleriñizge kirerge iźn istesün ( ) daħı sizlerden 
lġan iĥtilām bo

98.16 (bülūġ) mertebesine irişmegen balalarıñız iźin istesün ( ) üç mertebe (üç 

vaķtde) (  

98.17 ) irte namāzından ilk kirgende çünki yaŧķan orunlardan turġan vaķt ve üstler 

98.18 hem kündizgi kiyimlerni kiye turġan vaķt bola (

açuķ vaķt 

) daħı 

98.19 yarŧısından ķaylūle yuķusı içün kiyimleriñizni ķoyġan śalġan vaķtde kirgende 

kündizniñ 

( ) 

98.20 daħı yassıǾ namāzı  śoñından kirgende çünki kiyimlerden śorulġan vakt ve yorġanġa 
uralġan vaķtde 

98.21 ( ) bu üç vaķt sizniñ içün üç Ǿavretdür yaǾn ç vaķtde Ǿavretleriñiznin 
ör

į ü
tülmegen 

rist bolmas 

98.23 bu āyet mümlūklerniñ ve yaş balalarnıñ ivge üç vaķtde iźn śorap kirüvi ĥaķında bu 

98.24 resūl ekrem bir Ǿamr isimli enśārįniñ müdellic ismli ġulāmını öyle vaķtinde ĥażret-i 

ret-i Ǿömer  yuķlaġan idi ve istey açılġan idi şundan śoñ ĥażret-i Ǿömer kāşķi bu 
aķtlarda iźinsiz 

98.22 vaķti bolduġından ķullarġa ve kinizeklerge hem yaş balalarġa ivleriñizge iźnsiz kirüvleri 
dü

āyetniñ inüvine sebeb 

Ǿömerni çaķururġa yiberdi 

98.25 ĥaż
v
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98.26 kirüvden nehy āyeti kilse idi didi şundan śoñ bu āyet indi 

( ) 

98.27 bu üç vaķt śoñında sizniñ üzeriñizge hem kirüvçiler üzerine de günāh yoķdur 

( ) ķullar 

98.28 ħidmetçiler sizniñ üzeri ılardur iv ħidmeti içün ( ve ñizge ŧavāf ķıluvç ) 
baǾżıñız 

98.29 baǾżıñız üzerine ŧavāf ķıluvçıdur ( ) oşandaķ yaǾnį bu beyān 
i 

 

 

mlerni beyān ķılur (

ķıluvı kib

II / 99 

99.1 allah sizge ĥük ) hem allah (teǾālā) ĥālleriñizni 
bilgüçidür işinde 

99.2 ĥikmet iyesidür ( ) ve her ķayçan ħidmetçi āzād yaş balalar 
belāġatke irişseler 

99.3 ( ) bes her vaķtde ivge kirgende iźn istesünler bulardan 

.4 bāliġ bolġ  irler her vaķt iźn istedüki kibi (

burun 

99 an ) oşandaķ yaǾnį bu 
beyān 

vı kibi allah sizge ĥükmlerini beyān ķılur (99.5 ķılu ) hem allah (teǾālā) 
ĥālleriñizni bilgüçidür 

99.6 işinde ĥikmet iyesidür ( ) daħı ĥayż körüvden ve baladan 
toķŧaġan 

99.7 nikāĥ ümįd itmey turġan ķarçıķlar ( ) bes ol ķarçıķlar 
üzerine 

iyimlerini ķoyuvda żarar ve günāh yoķdur şal kibi ve kamzul kibi nerselerini 99.8 žāhir k

( ) 

99.9 ya n emr ķılınġan ziynetlerini ižhār ķılmaġanlaşuruv birle rı ĥālde ( ) 
daħı žāhir 
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99.10 kiyimlerini ķoyuvdan Ǿiffet istevleri ķarçıķlar içün izgürekdür ( ) daħ

lerini işitüvçid

99.12 żaǿįf hem aķsaķ daħı avruv ādem birlen birge aş aşamaylar idi şol ĥaķda allahü teǾālā 
ı

99.13 āyetni indürdi

ı 
allahü teǾālā 

99.11 ķarçıķlarnıñ söz ür maķśūdlarunı bilgüçidür * śaĥābelerden baǾżıları iki 
közi 

źikr ķıl naçaķ 

 ( ) iki közi żaǿįf kişi üzerine günāh yoķdur (  

99.14 ) daħı aķsaķ kişi üzerine günāh yoķdur ( ) daħı avruv 
kişi 

ŧıyulasız (99.15 üzerine günāh yoķdur bes ni içün bular birlen birge aşavdan ) 
daħı öziñizge de 

āh yoķdur (99.16 gün ) balalarıñıznıñ ivlerinden aşavıñız da çünki bala mülki 
ata mülki 

99.17 ĥükminde ( ) yā ki atalarıñıznıñ ivlerinden aşavıñız da ( ) 
yā ki analarıñıznıñ 

da 99.18 ivlerinden aşavıñız ( ) yā ki  ir ķardaşleriñizniñ ivlerinden aşavıñız 

da ( ) 

99.19 yā ki ķız ķardaşleriñizniñ ivleriñizniñ ivlerinden aşavıñızda ( ) yā ki 
atalarıñız birlen bir toġma ir 

99.20 ķardaşleriñizniñ ivlerinden aşavıñız da ( ) yā ki atalarıñız birlen bir 

99.21 ķardaşleriñizniñ ivlerinden aşavıñızda (

toġma ķız 

) yā ki analarıñız birlen bir 

 aşa

toġma ir 

99.22 ķardaşlarıñıznıñ ivlerinden vıñızda ( ) yā ki analarıñız birlen bir 
toġma ķız ķardaşleriñizniñ 

99.23 ivlerinden aşavıñızda ( ) yā ki içkiçlerini mülklengen nerseñizden yaǾnį 

99.24 taśarrufıñızda bolġan ādemlerniñ ivlerinden aşavıñızda vekįller ve ķullar kibi 

ķol astıñızda 

( ) yā ki dostlarıñıznıñ 
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99.25 ivlerinden aşavıñızda ( ) sizniñ üzeriñizge günāh yoķdur 

( ) 

99.26 cıyulġanıñız ĥālde yā ki taralġanıñız ĥālde aşavıñızda kenāneden Ǿömer ve oġlı leys 

99.27 alar irniñ yalġız ġına aşavını günāhdan śanaylar iken 

balaları ĥaķında ingen 

( ) bes 

99.28 her ķayçan źikr ķılınġan ādemlerniñ ivlerine aşar içün kirseñiz öz cinsiñizden bolġan ol 
ivlerniñ 

 

II / 100 

 

100.1 ehllerine selām  biriñiz ( ) allahnıñ ĥużūrından ŝābit bolġan 
köp fāǿideli ve ħoş 

2 bolġan selām birlen sel m biriñiz (100. ā ) oşandaķ yaǾnį bu 
yānı kibi sizniñ be

100.3 içün ĥükmlerini beyān ķılur allah (teǾālā) ( ) Ǿaķlıñıznı yürütüp ĥaķlıķnı 
bilüviñiz içün 

100.4 ( ) ançaķ kāmil müǿminler ( ) şundayın 
ādemlerdür allahġa hem allahnıñ 

100.5 resūline įmān kitürdiler ( ) ve he
 

100.6 peyġamber birlen birge bolsalar cumǾa ve Ǿıyd ve śoġışlar ve müşāvereler kibi 

r ķayçan ol müǿminler ħalķ 
cıyula turġan işde

( ) iźn 

100.7 śoraġanlarına peyġamber yanından kitmesler ( ) düristlikde 
ın ādemler

isterler 

şunday  sinden iźn 

(100.8 ) bu sinden iźn istegen ādemler şundayın 
ādemlerdür allahġa hem 
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100.9 allahnıñ resūline įmān kitürürler ( ) b r 
baǾżı żarūr iş

es her ķayçan müǾminle
leri 

100.10 içün sinden iźn isteseler ( ) bes m demiñe iźn bir 
bu āyetniñ žāhiri 

üǿminlerden tilegen ā

100.11 birlen baǾżı aĥkāmnıñ resūl allah reǿyine tapşırılġanlıġına istidlāl kılına 

( ) daħı iźn birgenniñ 

nlıķı  içün allahü teǾālā istiġfār birlen emr itdi (

100.12 śoñında iźn śoravçılar içün allahdan yarlıķamaķ iste iźn istevgüçe Ǿöźr içün bolsa da 
nevǾ-i 

100.13 ķuśūr bolġa ) düristlikde 

100.14 bendelerniñ ķuśūrlarnı yarlıķaġuçı hem raĥmet ķıluvçıdur (

allahü teǾālā 

) 
aralarıñızda 

100.15 peyġamberniñ duǾāsını (ündevini) ķılmañız ( ) baǾżıñıznıñ 

niñ ündevinden aǾrāż dürist tügil yā ki peyġāmberge nidāǿ ķıluvını 
baǾżıñıznıñ baǾżıñızġa nidāǿsı 

ñız ve ismi birl
n

100.18 peyġamberi yā ki ey allahnıñ resūli diyü laķābı birlen nidāǿ ķılıñız yā ki peyġamberniñ 
Ǿā ķıluvını 

znıñ baǾżıñız üzerine duǾā ķıluvı kibi ķılmañız peyġamberniñ duǾāsı her vaķt 

baǾżıñızġa ündevi kibi 

100.16 peyġamber

100.17 kibi ķılmañız yaǾnį ķıçķurup nidāǿ ķılma en nidāǿ ķılmañız belki inśāf 
birlen gine ey allah ıñ 

sizge du

100.19 baǾżıñı

maķbūl ( ) 

100.20 taĥķįķ bilür allahü teǾālā ( ) sizden baǾżıñız baǾżıñız birlen 
yaşringen ĥālde 

100.21 peyġamber meclisinden az az ç tken ādemlerni (ıġup ki ) 
bes resūl allahnıñ 

100.22 emrinden ħilāflıķ ķıluvçılar śaķlansun ( ) özlerine dünyāda belāǿ ve 

miĥnet irişüvden (  
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100.23 ) yā ki özlerine āħiretde rencitküçi Ǿaźāb irişüvden bu āyetden 
įneden ĥālį 

00.24 bolġan emirniñ vucūb içün boluvı biline çünki allahü teǾālā dünyāda fitne āħiretde 
 Ǿibāret 

00.25 bolġan ķaŧı vaǾįdni resūl allahnıñ emrine ħilāflıķ ķıluvçılarġa vācib itdi bes mundan 
ŧlaķnıñ 

ķar

1
Ǿaźābdan

1
emr-i mu

100.26 vucūb içün boluvı bilindi ( ) düristlikde allah içündür āgāh oluvıñız 

( ) 

klerde hem yirlerde bolġan nerseler (100.27 kö ) taĥķįķ allah siz anıñ 

100.28 bilür yaǾnį resūline muvāfaķat yā ki muħālefetiñizni hem iħlāś yā ķi nifāķıñıznı 

üzerinde bolġan nerseni 

( ) daħı 

 

II / 101 

 

101.1 ol allahġa ķaytarılmış bolġan künlerinde ( ) allah alarnıñ Ǿamel ķılġan 
nerseleri birlen 

101.2 özlerine ħaber birür ( ) ve allahü teǾālā her nerseni bilgüçidür. nūr 
sūresiniñ 

101.3 tercemesi tamām boldı. 
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101.4 yigirmi bişinçi  sūre furķan sūresi mekkede ingen yitmiş yidi āyet 

101.5 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

101.6 ( ) bendesi (muĥammed āleyhiǾs-selām) üzerine ĥaķķ 
birlen bāŧıl 

101.7 arasını ayurġuçı ķurānnı indürgen allahnıñ izgüliki köp boldı ve her nerse üzerine 

101.8 artdı ( ) ķulı üzerine ķurānnı indürdi ķulı muĥammed Ǿahm yā ki 
ķurān 

101.9 bütün Ǿālemni (ādemlerni cinlerni) ķorķutuvçı bolsun içün ( ) 
ķurānnı 

101.10 indürgen allah şundayın allahdur ol allahü teǾālā içündür köklerniñ ve yirlerniñ mülki 

( ) 

101.11 daħı ol allah bala tutmadı ( ) daħı ol allah içün bütün nersege 
ħocalıķda 

101.12 hiç orŧaķ źāt bolmadı ( ) daħı her nerseni tilevi boyınça yaratdı 

( ) 

101.13 bes her nerseni çiklemek birlen çikledi meŝelā ādemni ħāś maddelerden ve śūretlerden 
ve maǾlūm şekllerden 

101.14 yaratdı hem ādemni Ǿilm-i fehm fikr tedbįr içün ĥāżir ķıldı ( ) 
müşrikler 

101.15 allahdan başķa şundayın maǾbūdlar tutdılar ( ) ol maǾbūdlar hiç nerseni 
ħalķ ķılurġa 

101.16 ķādir bolmaslar ( ) ĥālbūkim özleri ħalķ ķılınmışlar (yoķdan bar 
bolınmışlar)dur 

101.17 ( ) daħı ol maǾbūdlar özleri içün żārarını hem de fāǿideni 
mülk 

101.18 lenmesler niçük Ǿibādet ķıluvçılarına fāǿide ve żarar tirsünler 

( ) daħı 

101.19 ol maǾbūdlar öltürüvni ve tirgüzüvni hem ölgenniñ śoñında ķabrlerden tirgüzüvni de 
mālik bolmaslar yaǾnį 
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101.20 śırf Ǿācizlerdür bes niçük maǾbūd boluvġa śāliĥ bolsunlar ( ) daħı kāfir 
bolġan 

101.21 ādemler eytdi ( ) bu ķurān tügildür meger muĥammed Ǿahm özi 
çıġarġan yalġandur 

101.22 ( ) daħı bu ķurānnı çıġaruv üzerine muĥammed śalǾamge ikinçi 
ķavm (yehūdler) 

101.23 yardem birdi yaǾnį yehūdler ötkendegi ümmetlerniñ ħaberlerini muĥammed Ǿahmge 
söylediler de özi Ǿibāret 

101.24 yaśap ķurānnı çıġardı didiler ( ) bes taĥķįķ ķurānnı muĥammed Ǿahm 
özi yalġanlap 

101.25 ikinçi ķavmniñ yardemi birlen çıġardı diyüvçiler žulm birlen daħı yalġan birlen kildiler 
çünki muǾcize 

101.26 bolġan ķurānnı yehūdler çöplengen diyüvleri žulm muĥammed Ǿahm allahġa iftirāǿ ķıldı 
diyüvleri yalġan 

101.27 ( ) daħı bu kāfirler ķurānnı evvelgilerniñ yalġanlaġan ĥikāyetleri 

didiler ( ) 

101.28 yazdı ol ĥikāyetlerni muĥammed Ǿahm yā ki yazdurup aldı ( ) 
bes ol 

 

II / 102 

 

102.1 ĥikāyetler muĥammed Ǿahm üzerine ĥıfž ķılsun içün irtede hem kiçde oķulur didiler 

( ) 

102.2 ey muĥammed Ǿahm bu kāfirlerge eyt sin ķurānnı şundayın allah indürdi 

( ) 

102.3 ol allahü teǾālā köklerde ve yirlerde bolġan yaşrin nerselerni bilür ve ol ķurān sizni 
feśāĥati sebebli 

102.4 Ǿāciz ķıldı hem keleçekdegi ġayblerden ħaberlerni içine aldı bes niçük ol ķurān 
evvelgilerniñ 

102.5 yalġanlap yazġan ĥikāyetleri bolsun ( ) düristlikde ol allahü teǾālā 
bendelerni yarlıķaġuçı 



  1422

102.6 hem alarġa raĥmet ķıluvçı boldı şunıñ içün de bendelerden Ǿaźāb inüvge tiyüşli bolġan 
işler 

102.7 śādir bolsa da Ǿaźabnı aşuķdurmas ( ) daħı kāfirler eytdiler bu min 
peyġambermen 

102.8 dip zuǾm ķılġan resūl (muĥammed Ǿahm)ge ni boldı ( ) biz 
aşaġan kibi aşay 

102.9 ve biz maǾişet istep bazarda yürüdükimiz kibi yürüy eger peyġamber bolsa idi anıñ ĥāli 
bizniñ ĥālimiz 

102.10 kibi bolmas idi didiler ( ) kāşki muĥammed (Ǿahm) üzerine ferişte 
indürülse idi 

102.11 ( ) bes ol ferişte muĥammed (Ǿahm) birlen birge ķorķutuvçı bolur idi bes 
ferişteniñ 

102.12 muĥammed (Ǿahm)nı taśdįķ ķıluvı sebebli bizge de muĥammed (Ǿahm)nıñ rastlıġı 

maǾlūm bolur idi ( ) 

102.13 yā ki kökden muĥammed (Ǿahm)ge ħazįne ŧaşlanmış bolsa idi bes dünyāda maǾişet ĥāśıl 
itüvge muĥtāc 

102.14 bolmas idi ( ) yā ki  muĥammed (Ǿahm) ge bir baķçe bolsa idi ol 
baķçeden 

102.15 aşar idi başķa baķçe iyesi baylar aşaduġı kibi ( ) žulm ķıluvçı ķureyş 
kāfirleri eytdiler 

102.16 müǿminlerge ( ) siz iyermeysiz meger siĥrlenmiş (siĥr sebebli 
Ǿaķlı maġlūb) irge gine 

102.17 iyeresiz diyü ( ) ey muĥammed (Ǿahm) iǾtibār ķılup ķara siniñ 
içün niçük 

102.18 meŝeller (oħşaşlar ) beyān itdiler yaǾnį siniñ ĥaķıñda nindeyin sözler ve nindeyin 
śıfatlar ĥāller 

102.19 iftirāǿ ķıldılar ( ) bes mekke kāfirleri ĥaķķ yoldan azdılar bes 
ĥaķlıķġa 

102.20 köndüre turġan yolnı ŧaparġa küçleri yitmes ( ) şundayın allahnıñ izgüligi 
köp 
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102.21 boldı ( ) eger tilese ol allahü teǾālā siniñ içün dünyāda ķılur ( ) 
kāfirler 

102.22 eytken nerseden izgüregini likin siñe bireçekni āħiretke ķaldurdı anıñ içün āħiret 
izgürekdür 

102.23 ( ) astlarından yılġalar (śular) aġa turġan baķçalar ķılur 

( ) 

102.24 daħı siniñ içün serāylar ķılur ( ) belki kāfirler ķıyāmetni yalġanġa 
tutdılar 

102.25 şunıñ içün de fikrleri dünyā nerse sine gine ķısķartıldı hem allah ĥużūrında ĥürmetli 
boluv māl birlen bola diyü 

102.26 oyladılar şuñar köre faķįrligiñ içün siñe ŧaǾn ķıldılar ( ) 

102.27 daħı biz ķıyāmetni yalġanġa tutķan ādemlerge ķızdurulmış tamuġnı ĥāżirledük 

( ) 

102.28 her ķayçan ķıyāmetni yalġanġa tutķan ādemlerni yıraķ orundan oŧ körse yaǾnį ķarşı 
bolsa 

102.29 ķaraġuçılarġa körünürlik orunda bolsa ( ) ol oŧnıñ ķaynavını ve ķaŧı 

 

II / 103 

 

103.1 tavışını işitürler ( ) ve her ķayçan ol ķıyāmetni yalġanġa 
tutuvçılarnı oŧdan 

103.2 ŧar orunġa taşlanmış bolsalar ( ) ķollarını moyınlarına yaķın itüp boġazlanġan 

103.3 ları ĥālde ( ) bu orunda helāklikni arzu ķılurlar yaǾnį helāk bolsaķ idi 
diyü 

103.4 tilerler hem ey bizniñ helāklikimiz diyü ķıçķururlar ( ) bu 
künde bir 

103.5 helāklikni gine arzu ķılmañız ( ) ve köp helāklikni arzu ķılıñız diyü 
eytür 
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103.6 çünki sizniñ Ǿaźābıñız türli nevǾi her nevǾisi bir helāklik ( ) eyt sin ey 
muĥammed (Ǿahm) 

103.7 kāfirlerge bu Ǿaźāb izgü mi ( ) yā ki küfrden ve günāhlardan 
śaķlanġan 

103.8 ādemler vaǾde ķılınġan mengülik ucmaħ izgü mi ( ) ol 
mengülik ucmaħ 

103.9 küfrden ve günāhlardan śaķlanuvçı ādemler içün ŝevāb boldı hem ķaytaçaķ orun boldı 

(   

103.10 ) ol küfrden hem günāhlardan śaķlanuvçı ādemler içün cennetde mengü ķalġanları 
ĥālde tilegen nerseleri 

103.11 bardur ( ) bu ucmaħ ehlleri içün bolġan tilegen nerseleri rabbiñ 
üzerinde 

103.12 śoraluvġa münāsib bolġan vaǾde boldı ( ) ve şol künde ķabrlerinden ķobarur 
allah (teǾālā) kāfirlerni 

103.13 ( ) daħı allahdan başķaġa Ǿibādet ķılġan nerselerini (śanemlarnı yā ki 
feriştelerni 

103.14 Ǿįsā Ǿahmnı hem Ǿüzeyr Ǿahmnı ( ) minim bu ķullarımnı siz 
mi azdurdıñız 

103.15 diyü eytürler allah (teǾālā) maǾbūdlerge ( ) yā ki bu ķullarım özlerimi 
ĥaķķ yoldan azdılar 

103.16 ( ) kāfirler ŧarafından maǾbūd bolġan źātlar özlerine eytilgen sözge 
Ǿaceblenüp eytürler kāmil 

103.17 pāklav birlen sini şerįklerden pāklaymız ( ) bizniñ içün dürist bolmadı 

(  

103.18 ) sinden başķa işlerimizde taśarruf ķıluvçını tutuvımız bes niçük biz 
başķalarġa bizni 

103.19 işleriñizde taśarruf ķıluvçı tutuvıñız diyü eyteyik ( ) likin sin ey 
rabbimiz bu kāfirlerni 
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103.20 hem atalarnı türli niǾmetler birlen fāǿidelendürdiñ bes alar nefs arzularına çomdılar 

( ) 

103.21 źikriñni unutķanlarına ķadar ve tamām źikriñden ġāfil bolġanlarına ķadar 

( ) daħı bular 

103.22 helāk boluvçı ķavm boldılar ( ) allahü teǾālā ġayrge Ǿibādet ķıluvçı 
kāfirlerge iltifāt 

103.23 ķılup eytdi taĥķįķ sizni maǾbūdleriñiz sizniñ özlerini maǾbūdler yā ki bizni alar 
azdurdılar digen 

103.24 söziñizde yalġanġa tutdılar ( ) bes ey ġayrge Ǿibādet ķıluvçı 
kāfirler 

103.25 sizniñ öziñizden Ǿaźābnı döndürüvge de hem öziñizge yardem birüvge de küçiñiz 

yitmes (  

103.26 ) ve ey Ǿaķllı ve bāliġ bolġan ādemler sizden kimlerdür şirk sebebli žulm ķılsa 

( ) 

103.27 ol žulm ķıluvçıġa uluġ bolġan Ǿaźābnı tatuturmız ( ) ve ey 
muĥammed (Ǿahm) 

103.28 biz sinden ilk peyġamberlerden yibermedük ( ) meger yiberdük ise düristlikde 

ol peyġamberler (  

 

II / 104 

 

104.1 ) elbette ŧaǾām aşar boldılar hem ĥātunları içün bazarlarda yürür 
boldılar allahü teǾālānıñ 

104.2 bu sözi kāfirlerniñ bu resūl muĥammed Ǿahmge ni boldı bizniñ kibi ŧaǾām aşay ve 
bizniñ kibi bazarda yürüy 

104.3 digen sözlerine cevāb yaǾnį ŧaǾām aşav ĥācet içün bazarġa yürüv peyġamberlikge 

münāfį tügil (  

104.4 ) daħı sizniñ baǾżıñıznı baǾżıñızġa fitne ķılduķ yaǾnį baylarnı faķįrlerge 
peyġamber yiberilgen 
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104.5 ķavmni peyġamberlerge fitne ķılduķ ( ) bu fitnege śabrlıķ ķılursız mı yā ki yoķ 
mı śabrlıķ ķılsañız 

104.6 ecr birilür śabrlıķ ķılmasıñız ķayġıñıznı artdurulur ( ) ve ey muĥammed 
Ǿahm rabbiñ śabr 

104.7 ķıluvçını körüvçi boldı on sigizinçi cüzǿniñ tercemesi tamām boldı (  

104.8 ) daħı bizge yoluķuvnı ümįd itmegen ādemler eytdiler yaǾnį inkār 
eytüvçiler 

104.9 ( ) bizniñ üzerimizge ferişteler indürilmiş bolsaçı ol ferişteler 
muĥammed Ǿahmnıñ 

104.10 rast peyġamver boluvı birlen birge ħaber birürler idi ( ) yā ki rabbimizni 
körsek idi rabbimiz 

104.11 bizge muĥammed Ǿahmge iyeriñiz diyü emr ķılsa idi ( ) taĥķįķ bu 
sözni eytüvçi 

104.12 kāfirler öz şāǿnlarında tekebbürlendiler ( ) daħı žālimde uluġ ötüv birlen  
çikden ötdiler 

104.13 ( ) ey muĥammed Ǿahm şol künni źikr ķıl kāfirler ol künde ölüm yā ki 
feriştelerini körürler 

104.14 ( ) feriştelerni körgen künde kāfirler içün süyünç ħaber yoķdur 

( ) 
104.15 hem kāfirlerge bu vaķtde ferişteler eytürler sizge süyünç ĥarām ķılınmış ĥarāmdur diyü 

( ) 
104.16 daħı kāfirlerniñ dünyāda vaķt ķılġan izgü işlerden bolġan işlerine ķasd ķılduķ 

( ) 
104.17 bes dünyāda vaķt ķılġan izgüliklerini ķuyaş yakıtlıġında terezeden yaķtılıġında oĥşap 
çıķġan nerse kibi 

104.18 ķılduķ yaǾnį bāŧıl ve fāǿidesiz itdük ( ) ķıyāmet küninde ucmaħ iyeleri 

(  

104.19 ) ķararlanaçaķ orun yüzünden izgürekdür ( ) daħı raĥatlanur içün 
ķaytaçaķ 
104.20 orun yüzünden körkemrekdür yaǾnį hemįşe tura turġan orunları izgüdür hem baǾżı vaķt 
istirāĥat 

104.21 itüp tura turġan orunları körkemdür ( ) ve ey muĥammed Ǿahm 
şol künni 

104.22 isiñe tüşür ol künde buluŧ çıġuv sebebli kök yarulur ( ) daħı 
feriştelerni indürmek 
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104.23 birlen indürülür ( ) ķıyāmet küninde ħocalıķ allahġa ġına 
ŝābitdür başķa kişiniñ 

104.24 mülki bāŧıldur ( ) bu ķıyāmet küni kāfirler içün bik ķaŧı kün 
boldı 

104.25 ( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) şol künni isiñe tüşür ol künde 
ġāyet ĥasretinden 
104.26 ve açuvından kāfir ādem iki ķolunı tüşler yaǾnį bik ĥasretlenür ve ġāyet açuvlanur 

(  

104.27 ) eytür ol kāfir kāşki min ĥaķķ yolnı resūl (muĥammed Ǿahm) birlen birge 
tutķan bolsamçı diyü 

104.28 ( ) ni ökünçdür miñe kāşki min filānnı (azduruvçını) dost 
tutķan 
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105.1 bolmasam idi ( ) taĥķįķ mini dost tutķan źātım allahnıñ źikrinden yā ki 
ķurāndan 

105.2 azdurdı ( ) ol źikr miñe kilgenniñ śoñında ( ) daħı 

105.3 şeyŧān ādem içün dost bolġan śoñında ŧaşlay turġan dostı boldı ( ) 
daħı 

105.4 resūl (muĥammed Ǿahm) dünyāda eytdi ey rabbim ( ) 
düristlikde minim ķavmim 
105.5 (ķureyşler) bu ķurānnı ķoyulmış ve ŧaşlanmış tutdılar 

( ) 
105.6 oşandaķ yaǾnį siñe kılduġımız kibi her bir peyġamber içün kāfirlerden düşmān kılduķ 
alar śabr itdügi kibi 

105.7 sin de śabr it ( ) daħı sini kāfirlerden öç aluv yolına köndürüv 
yüzünden 

105.8 hem siñe yardem birüv yüzünden rabbiñ yiter ( ) daħı kāfir bolġan 

ādemler eytdi (  

105.9 ) muĥammed (Ǿahm) üzerine ķurān bir yolı indürülseçi niteki 
zebūr tevrāt 

105.10 incįl bir yolı indürüldi diyü ( ) allahü teǾālā eyte biz oşandaķ 
indürdük yaǾnį 
105.11 ķurānnı ayurup ayurup indürdük bir yolı indürmedük ayurup indürüv sebebli ķurānnı 
ĥıfž ķıluvġa 

105.12 ķalbiñni berkitüv içün ( ) daħı ķurānnı siniñ üzeriñe az az itüp oķuduķ yā 
ki āyet 
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105.13 śoñında āyet itüp taķdįr itdük ( ) daħı kāfirler siñe sūǿāllarından Ǿacįb 
bolġan 

105.14 sūǿālnı kitürmesler ( ) meger bā

 ĥaķlıķnı kitü

ŧıl sūǿāllarından Ǿacįb śūǿālnı kitürseler 
biz ol 

105.15 sūǿālnı yibere turġan rürmiz siñe ( ) daħı alarnıñ sūǿālından 
maǾnā yüzünden 

105.16 körkemrek ni kitürürmiz ( ) şundayın ādemler  
(müşrikler) cehennem śarı 

rlar 105.17 yüzleri üzerine ķobarılmış bolu ( ) ol a

unraķlardur (

śıf tdaġı ādemler orun 
yüzünden 

105.18 yavızraķlardur ve yol yüzünden azġ ) ve taĥķįķ biz 
mūsāġa kitābnı 

105.19 (tevrātnı) birdük ( ) daħı m ķardaşı hārūnnı 
vezįr 

ūsā birlen birge 

105.20 (yardemçi) ķılduķ ( ) bes mūsā birlen hārūnġa 
eytdük biz 
105.21 bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutķan ķavmge (firǾavun birlen ķavmine) barıñız ve 

ķorķıtıñız ( ) 
105.22 bes ol ķavm mūsā birlen hārūnnı yalġanġa tutdılar da bes biz alarnı Ǿaceb bolġan helāk 
ķıluv birlen 

105.23 helāk ķılduķ ( ) daħı nūĥ Ǿahm ķavmini helāk ķılduķ ( ) 
peyġamberlerni yalġanġa 

Ǿnį n Ǿ a tutdılar y105.24 tutķanları zamānda ya ūĥ hem idrįs ve şįs aleyhi’s-selāmlarnı) yalġanġ ā 
ki bir peyġamberni 
105.25 yalġanġa tutuv bütün peyġamberni yalġanġa tutuv ĥükminde 

( ) nūĥ ķavmini śuġa 

105.26 ġarķ itdük hem ādemlerge Ǿibret ķılduķ ( ) daħı 
peyġamberlerni yalġanġa 

ı Ǿaźābnı ĥāż105.27 tutuv sebebli žulm ķıluvç  ķavmge rencitüvçi irledük 

( ) daħı Ǿād 
ay vç

Ǿahm ķavmini helāk itdük 
105.28 ķavmini hem ŝemūd ķavmini hem ķ u tiresinde śanemlerge Ǿibādet ķılu ı şuǾayyib 
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106.1 ( ) daħı bu źikr ķılınġan ķavmler arasında bolġan köp zamān 
hllerini helāk 

ılduķ miķdārını ança

e

106.2 ķ ķ cenāb-ı ĥaķķ özi gine bilür ( ) ve her birisi 
içün evvelgilerniñ 
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106.3 ķıśśalarından Ǿacįb ķıśśalar beyān itdük ( ) ve her birisini kāmil helāk 
itüv birlen helāk 

106.4 ķılduķ ( ) ve taĥķįķ ri şundayın ķaryege (sedūm) 
ķaryesine kildiler

 mekke kāfirle
 

106.5 ( ) ol ķarye e

vdā ķılurġa ba

hline yavızlıķ yaġmurını (taşlarnı) yaġduruldı yaǾnį 
ķureyşler şāmġa 
106.6 se rġanda bu ŧaş birlen helāk ķılınġan ķaryeden köp mertebe ötüp kitdiler 

(  

106.7 ) bes bu helāk ķılınġan ķaryeni körmediler mü elbette körseler iǾtibār 
lup ānġa 

kilürler idi (

ķı įm

106.8 ) belki bu mekke kāfirleri ķabrlerden ķobarıluvnı ümįd 
itmey turġan 
106.9 ve inkār ite ldılar şunıñ içün körüvlerinden fāǿidelene almadılar 

(

 turġan ķavm bo

 

106.10 ) ey muĥammed Ǿahm ve her ķayçan mekke kāfirleri sini körseler sini 
tutmaslar meger 

masħara itüp tutar106.11 lar ( ) allah resūl (peyġamber) itüp yibergen kişi 
şol kişi mi 

106.12 diyü eytürler ( ) dü
ıznıñ Ǿibādetinden azduruvġa 

ın boldı (

ristlikde ol muĥammed Ǿahm bizni 
maǾbūdlarım

106.13 ve döndürüvge yaķ ) ol maǾbūdlarımıznıñ Ǿ ādeti üzerine 
śabrımız ve nıķ tutunuvımız 

ib

dlarımıznıñ Ǿib106.14 bolmasa elbette bizni maǾbū ādetinden döndürür idi diyü eytürler 

(  

106.15 ) ve tiz bilürler mekke kāfirleri āħiret Ǿaźābını kördükleri vaķtde ( ) 
ķķ yol yüzünden 

şķuç şunı tiz 
ĥa
106.16 ada ıraķ ādemni yaǾnį müǿminler mi ĥaķķ yoldan adaşuvçı yā ki özleri mi 
bilürler 

106.17 ( ) ey muĥammed Ǿahm maǾbūdını nefsi arzu ķılġan nerse itüp 
tutķan ādemden ħaber 

ir miñe (106.18 b ) sin mi ol kişi üzerine vekįl bolursun yaǾnį nefsi arzu 

106.19 ķılġan nersesine Ǿibādet ķıluvından śaķlavda sin mi taśarruf ķıluvçı ( ) belki 
ĥesāb ķılasun mı 

106.20 sin ( ) düristlikde kāfirlerniñ köbisi ĥaķķ sözn r yā ki 
āyetlerni 

i işitele

r diyü şunıñ içün alarnı106.21 bilele ñ įmānını ŧamaǾ ķılasun mı ( ) ol kāfirler 
tügildür meger 
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106.22 dört ayaķlı ĥayvān kibilerdür ( ) belki ol k zünden dört 
ayaķlı 

āfirler yol yü

ünki dört ayaķl

udret bolmaduķı içün alar da ġayb bolmay bes şol vechelerden mekke kāfirleri ve 
 başķaları 

106.23 ĥayvānlardan da azġunraķdur ç ı ĥayvān da özi içün fāǿideli bolġan 
nerseni istey 
106.24 ve żararlı nerseden śaķlana hem özine izgülik ķılġan ādemni yavızlıķ ķılġan ādemden 
ayura ammā mekke 
106.25 kāfirleri rablerine boy śunmaylar hem rableriniñ izgülikini şeyŧānnıñ yavızlıķından 
ayurmaylar hem iñ 
106.26 uluġ fāǿide bolġan ŝevābnı istemeyler hem iñ ķaŧı żarar bolġan Ǿaźābdan śaķlanmaylar 
yine de ĥayvānlar 
106.27 ĥaķnı iǾtiķād ķılmaġanları ve izgülikni kesb itmedükleri kibi bāŧılnı da iǾtiķād 
ķılmadılar hem 
106.28 yavızlıķnı da kesb itmediler yine de ĥayvānlarnıñ nādānlıġı hiç kimge żarar itmey ammā 
bu kāfirlerniñ 
106.29 nādānlıķı fitnege sebeb hem ādemlerni ĥaķdan ŧıyuvġa bāǾiŝ yine de ĥayvānlarda 
kemāletni kesb itüvge 
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107.1 ķ
şandaķo

107.2 dört ayaķlı ĥayvānlardan da azgunraķ bolalar ( ) ey 
muĥammed (Ǿahm) rabbiñniñ 

aǾnį töşedi ŧañ ŧoġandan 107.3 śaǾyına ķaramaysun mı niçük rabbiñ kölegeni śozdı y ķuyaş 
ŧoġanġa ķadar 

107.4 bütün yir yüzüni ķaplap alġan kölege murād digenler ( ) ve eger rabbiñ 
tilese 
107.5 idi ol kölegeni hemįşe ķılur idi yaǾnį ķuyaş çıġuv b  turġan iter idi 

(

irlen de yitmey

 

107.6 ) munıñ śoñında ķuyaşnı ol kölege üzerine delįl ķılduķ çünki kölege 
ş sebebli 

biline ķuyaş bo
ķuya
107.7 lmasa bilinmes idi mundan her nerse öziniñ żıddı birlen bilinüvi 

fehmlene ( ) 
107.8 munıñ śonıñda ol śozulġan kölegeni az az aluv birlen tilegen ornımızġa alduķ 

(  

107.9 ) ve ol allah şundayın allahdur sizniñ içün kiçni kiyim kibi örtküçi ķıldı 

(  

107.10 ) daħı yuķunı tenleriñiz içün raĥat ķıldı hem kündizni saçılmaķ iyesi 
ldı 

ħalķ kündizde m
a nerselerni 

ķı
107.11 aǾişet ister içün saçılur * allahü teǾālā śonıñ ĥadd-i źātında pāk bolup 
hem başķ
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107.12 pāklavçı boluvı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ve ol allah 

ahdur cillerni yiberdi (

şundayın 

107.13 all ) raĥmeti aldında (yaǾnį yaġmur ķilür 
aldından) süyünç 

107.14 birüvçi itüp ( ) daħı biz kökden pāklavçı śunı indürdük 

(  

107.15 ) ol śu birlen ölgen şehrni ölenler çıġaruv sebebli tirgüzüvimiz içün 

( ) 

7.16 ol śu ŧķan nerselerimizden śuġaruvımız içün (

daħı 

10 nı yara ) dört ayaķlı 
ayvānlarġa 

ķurlar yanında 
 

ĥ
107.17 hem köp ādemlerge ķarye ve şehr ħalķı yılġalar ve śulı çu turduķları içün 
yaġmursız da
107.18 özlerini śuġarurlar şunıñ içün de allahü teǾālā köp ādemlerni didi 

( ) 

ba
107.19 ve taĥķįķ ādemler arasında bu sözni (buluŧ yaraŧuv yaġmurnı indürüv sözini) ķurānda ve 

şķa kitāblarda 
107.20 ķat ķat beyān ķılduķ ādemler fikr ve iǾtibār ķılsunlar ve allahnıñ niǾmetiniñ ĥaķķını 
tanusunlar içün 

107.21 ( ) bes ādemlerniñ köpisi baş tartdı meger küfrān niǾmet 
ķıluvdan 

107.22 başın tartmadı ( ) ve eger tilesek idi her ķaryege bildürüp 
ķorķutuvçı 

amberni yiberür idük (107.23 peyġ ) bes ey muĥammed Ǿahm kāfirlerge boy 

śunma (  

107.24 ) daħı k firlerge ķurān birlen uluġ śoġış birlen śoġış ķıl çünki żaǾįf Ǿaķllı 
įl birlen 

ķ lu

ā
ādemlerge del

107.25 śoġış ķıluv düşmānlarġa ılıç  birlen śoġış ķı vdan uluġraķ ( ) ve ol 
allah 
107.26 şundayın alladur iki tutaş bolġan diñgizni ayurdı yaǾnį b
ķoşma

irisiniñ śuvını ikinçisine 
dı 

107.27 ( ) ol iki diñgizniñ birisi ŧaŧlı śulıdur ( ) ve ikinçisi tuzlı açı  

107.28 śulıdur ( ) ve bu sında perde ķıluvı hem
közler 

iki diñgiz ara  

den ŧıyılmış bolġan setr ķıldı (107.29 körüv ) ve ol şundayın 
allahdur 
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108.1 śudan (nuŧfeden) ādemni yaratdı ( ) bes ādemni iki ķısm ķıldı birisi 
ol 

lā filān oġlı filān 
et 

ş
108.2 neseb iyesi bolġan irler ķıldı meŝe yā ki filān ķızı filāne diyü irlerge 
nisb
108.3 birle daħı yaķınlıķ iyesi bolġan ħatunlar ķıldı yaǾnį alarnı irge birüp ķarābet-i siĥriye 
ĥāśıl 

108.4 ķılına ĥāśıl ir birlen ħatun itüp yaratdı ( ) daħı rabbiñ her nersege küçi 
yitküçi 

108.5 boldı ( ) daħı müş başķa şol nerselerge Ǿibādet rikler allahdan 

ķılurlar (  

108.6 ) ol nerseler Ǿibādet ķıluvçılarġa fāǿide de birmesler hem żarar da birmesler 

(  

108.7 ) daħı kāfir öziniñ rabbisineniñ günāh ķıluv üzerine yardem birüvçi boldı 
ā ki rabbisine küfr 

ānlıķ üzerine şeyŧānġa yardem birüvçi boldı

y

 (108.8 sebebli düşm ) 
ve ey muĥammed Ǿahm 

 kāfirlerni ķorķutuvçı itü108.9 biz sini yibermedük meger müǿminlerge süyünç birüvçi ve p 

yiberdük (  

108.10 ) eyt sin ey muĥammed Ǿahm resūllikni irişdürüv üzerine (dįn üyretüv 

zden yal śoramaym (

üzerine) 

108.11 si ) meger rabbisine įmān ve 
Ǿibādet sebebli yaķın 

 kişi ecrini ķılur bu işni ķıluv m
 ki bik mālunı śarf ķıluv birlen rabbisine yol tutdı tilegen kişi ķılsun 

108.12 boluvġa yol tutuvnı tilegen aķśūd bolduġından ecr birlen 
108.13 śūretlengen yā
maǾnāsında 

108.14 ( ) daħı ey muĥammed (Ǿahm) ölüm śıfatı bolmaġan hemįşe 
tirük bolġan 

108.15 allahġa işleriñni tapşır ( ) daħı rabbiñe körkem śıfatlar birlen ŝenāǿ itkeniñ 
ĥālde rabbiñni 

 ķıl (108.16 noķśan śıfatlardan yıraķ ) bendeleriniñ günāhlarını bilüv 
yüzünden 

108.17 allah kifāye ķılur ( ) şundayın allahdur köklerni hem yirlerni 

yaratdı (  

108.18 ) daħı kökler birlen yirler arasında bolġan nerselerni yaratdı ( ) altı künde 

(  
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108.19 ) munıñ śoñında Ǿarşı üzerine ġālib (üstün) boldı ( ) ol 
allahü 
108.20 teǾālā her bir maħlūķķa raĥmet ķıluvçıdur ol allahnıñ raĥmet ķıluvçı boluvını Ǿālim 

 śora ol alla

ĥmetinden siñe ħaber birür (*

ādemden hnıñ 

108.21 ra ) ve her ķayçan müşrikler raĥmet 
ķıluvçı allahġa 

108.22 secde ķılıñız diyü eytilse ( ) müşrikler eytdiler ( ) raĥman ni nerse biz anı 
bilmeymiz bilsek 

108.23 secde ķılur idük ( ) siniñ (muĥammed Ǿahmnıñ) secde ķılıñız diyü emr 
ķılġan nerseñe secde 

108.24 ķılurmız mu bilmeyinçe gine (* ) ve müşriklerge allahġa secde ķıluv birlen 
emr įmāndan ķaçuvlarunı 

108.25 artdurdı ( ) kökde on iki seyr ķıla turġan yuldızlarnıñ 

ġ boldı

menzillerini 

108.26 ħalķ itken allah ulu  ( ) daħı kökde çerāġ (ķuyaş) hem 

108.27 ay ħalķ itdi (

nūrlanduruvçı 

) ve ol allah şundayın allahdur kiç birlen 

ına birisini turuvçı itüp yaratdı yā ki bir artından birisi kilüvçi itüp yaratdı 
kündizni 
108.28 birisi orn

(  
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109.1 ) allahnıñ niǾmetlerinde fikr ķıluvnı tilegen kişi içün ( ) yā ki 

109.2 niǾmetlerine şükr ķıluvnı tilegen kişi içün (

allahnıñ 

) allahnıñ şundayın ķulları 

(  

109.3 ) ol ķullar yir üzerinde

(

 vaķār ve töbençilik birlen yürürler 

 

109.4 ) ve her ķ

9.5 söz birlen ündeşseler sizden bizge selāmetlik bolsun ve sizni ŧaşlav bolsun diyü eytürler 

ayçan ol ķullarġa nādānlar mekrūh bolġan söz birlen ħiŧāb ķılsalar yaǾnį 
yaramaz 
10

( ) 

109.6 daħı allahnıñ şundayın ķulları ( ) rableriniñ rıżālıġı içün secde 
ķ ı ılġanlar
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109.7 ve oyaġ turġanları ĥālde küçlerler yaǾnį kiç ötkerürler ( ) daħı allahnıñ şundayın 
ķulları 

109.8 ( ) eytürler ( ) ey rabbimiz bizden cehennem Ǿaźābını döndür 

(  

109.9 ) düristlikde cehennemniñ Ǿaźābı boldı ( ) düristlikde cehennem yavız 
boldı 

 (109.10 ) ķararlana turġan ve tura turġa luv yüzünden  (n orun bo ) daħı 
allahnıñ şundayın 

ulları ( 109.11 ķ ) her ķayçan māllarunı śarf itsel arŧlıķ 
cigitden 

er com

109.12 ötüp isrāf ķılmadılar daħı saran ādem ŧarlıķ ķılġan kibi ŧarlıķ da ķılmadılar baǾżılar isrāf 
ĥarāmġa 

109.13 śarf itüv saranlıķ vecbini ŧıyuv didiler ( ) ve bu ādemlerniñ māl śarf 
itüvleri 

109.14 isrāf birlen saranlıķ ķıluvnıñ ortasında boldı ( ) daħı allahnıñ şundayın ķulları 

(  

109.15 ) allah birlen birge ikinçi maǾbū Ǿnį Ǿibādetde allahġa 
hiç nerseni ş

dnı ündemesler ya
erįk 

ķılmaslar (109.16 ) daħı allahü teǾālā öltürüvni ĥarām ķılġan nefsni 
öltürmesler 

109.17 ( ) ltürürler meŝelā ķıśāś içün yā ki zinā ķılġan bolsa 
rabbim içün 

 meger ĥaķķ sebebli gine ö

109.18 mürted boluv içün ( ) daħı zinā da ķılmaslar ( ) ve 
kimdür bu źikr 
109.19 ķılınġan ķabāĥat ve ĥarām işlerni ķılsa ol kişi köp günāhlarġa yoluġur 

( ) 

109.20 ķıyāmet küninde ol kişige Ǿaźābnı iki ülüş ķılınur ( ) daħı ħor bolġan 
ĥālde 

109.21 Ǿaźābda mengü ķalur ( ) meger günāh
t küninde 

109.22 iki ülüş Ǿaźāb bolmas daħı Ǿaźābda mengü ķalmas hem başķa günāhlarından şirkden 

selāmge įmān kitürgen kişi daħı tevbesi śoñında izgü Ǿamel ķılġan kişi 

ġa yoluķmas hem 
ķıyāme

tevbe itüp de muĥammed 
109.23 Ǿaleyhi’s-

( ) bes tevbe ķılup da 

109.24 izgü Ǿamel ķılġan kişiler ( ) allah ol kişilerniñ yavızlıķlarunı 
izgülikler 
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109.25 birlen almaşdurur ( ) daħı all
 hem raĥmet 

ahü teǾālā bendelerniñ günāhlarunı 
yarlıķaġuçı

109.26 ķıluvçı boldı ( ) ve kimdür günāhlardan tevbe ķılsa ve izgü Ǿamel 

ķılsa (  

109.27 ) bes düristlikde ol kişi günāhlarnı örtküçi ve ŝevābnı ĥāśıl itüvçi ve 

ĥużūrında rıżāǿ 

allah 

109.28 bolınmış ķaytuv birlen allahġa ķaytuvçı bolur ( ) daħı allahnıñ 

şundayın ķulları (  

109.29 2) ķurānda fįhlerde “ha”sı śozula turġan (fįh) oşbu fįhdür muśaĥĥi
 
II / 110 

ĥi .ş.ĥ. 

 

110.1 ) yalġan şehādet birmesler yā ki yalġançılar meclisine ĥāżir bolmaslar 

( ) ve her 

ķayçan f110.2 āǿidesiz söz ehli yanından ötseler ( ) özlerini ĥürmetlegenleri ĥālde 
fāǿideli söz 
110.3 söylevçilerden yüzü döndürüp öterler yaǾnį alarnıñ fāǿidesi bolmaġan sözlerine 

 ķaŧnaşmaslar ( ) 

110.4 daħı allahnıñ şundayın ķulları ( ) her ķayçan rableriniñ āyetleri 
salar birlen vaǾažlan

110.5 ( ) ol āy raķ ve śoķır bolġanları ĥālde 
tüşmediler belki ol 

etler üzerine çoķ

110.6 āyetlerni iħlāś birlen işitkenleri ve körgenleri ĥālde tüşdiler yaǾnį ķurān āyetleri birlen 
alar vaǾažlans

110.7 ġāyet iħlāśları birlen işitürge ve bilürge turuşdılar ( ) daħı allahnıñ şundayın 

ķulları ( ) 

110.8 eytürler ( ) ey rabbimiz bizge hibe ımızdan (ķıl ħatunlar ) 
daħı 

110.9 balalarımızdan ( ) ımızda
rimiz rāvşānlana 

110.10 turġan ve köñillerimiz nūrlana turġan izgü bolġanlarını  hibe ķıl çünki bendeniñ ehl-i 

köz nūrlarını yaǾnį ħatunlarımızdan ve balalar n 
közle

beyti özi kibi 

110.11 yaħşı bolsa elbette ol bendeniñ köñli ħoş bola ( ) daħı bizni küfrden 
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110.12 ve günāhlardan śaķlanuvçılar içün dįnde imām ķıll1 yaǾnį dįn işinde ve başķa izgü 
işlerde iyerilmiş 

110.13 ādem ķıl ( ) bu körkem śıfatdaġı ādemlerge Ǿibādetlerge 
śabr itüvleri 

110.14 sebebli ucmaħ çarlaķları birlen cezāǿ birilür ( ) daħı bu śıfatlı 
ādemler 
110.15 ucmaħ çarlaķlarında ferişteler ŧarafından rāĥat Ǿömr sürüv birlen hem selāmetlik birlen 
duǾāǿġa yoluķurlar 

110.16 yaǾnį ferişteler şulay duǾāǿ ķılurlar ( ) ol çarlaķlarda mengü ķalġanları ĥālde 
yaǾnį 

110.17 aślā ölmesler hem ol çarlaķlardan çıķmaslar ( ) ķararlanaçaķ ve 
turaçaķ bolġan 

110.18 orun boluv yüzünden ni Ǿaceb körkem boldı ol çarlaķlar ( ) eyt sin 
ey 

110.19 muĥammed Ǿahm rabbim sizniñ birlen ni ķılġan bolur idi ( ) eger 
rabbiñizge Ǿibādet ķıluvıñız 
110.20 bolmasa idi çünki ādemniñ şerāfeti maǾrifet ve Ǿibādet birlen vālā ādem birlen başķa 
ĥayvānlar berāber 

110.21 ( ) ey mekke kāfirleri resūlimni yalġanġa tutdıñız ( ) bes 
tizden Ǿaźāb 
110.22 sizge lāzım bolur furķān sūresiniñ tercemesi tamām boldı 

                                                            

1 “ķıl” olmalı. 
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110.23 yigirmi altunçı sūre şuǾarā sūresi mekkede ingen iki yüzde yikirmi yidi  āyet 

110.24 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

110.25 ( ) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi bilür ( ) bu sūre yā 
ki 

110.26 ķurān muǾciz boluvı hem allahdan ŝubūtı žāhir bolġan kitābnıñ āyetleridür 

( ) taĥķįķ 

110.27 sin ey muĥammed Ǿahm nefsiñni öltürüvçisün ( ) ķavmiñniñ įmān 
kitürmevlerinden ķorķup 

110.28 yaǾnį ķavmiñniñ müselmān bolmavına ĥasretiñden nefsiñe öltürüvden şefķat ķıl (laǾl-i 

eşfāķ içün) (  

 

II / 111 

 

111.1 ) eger įmānlarunı tilesek idi biz įmān kitürmegen kāfirler 
üzerine 

111.2 kökden žāhir bolġan āyetler indürür idük ol āyetlerni körgeç įmān kitürürler idi 

(  

111.3 ) ol kāfirlerniñ uluġları ve başları (yā ki moyınları) ol āyetlerge boy śunuvçı 
(yā ki 

111.4 eyilüvçi) bolup evrilürler idi ( ) daħı kāfirler üzerine 
allahdan 

111.5 peyġamberine vaĥy birlen indürilüvi yañartılġan vaǾaž kilmes ( ) 
meger kildi ise 

111.6 ol źikrden kāfirler yüzlerini döndürür boldılar ( ) bes taĥķįķ kāfirler yalġanġa 
tutdılar 

111.7 ( ) bes şol nerseniñ ħaberleri tiz kilür ol kāfirlerge (  

111.8 ol nerseni (ķıyāmet Ǿaźābnı yā ki bedr küniniñ Ǿaźābnı) ol kāfirler yalġanġa tutdılar ve 
ħorġa 
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111.9 śaydılar ( ) yirde bolġan Ǿacįb nerselerge ķaramaylar mı ol kāfirler 

(  

111.10 ) ol yirde biz fāǿidesi köp bolġan maķtavlı türli śınıflardan köp 
nerseni 

111.11 ösdürdük ( ) düristlikde bu türli öse turġan nerselerni ösdürüvde 
ösdürüvçi 

111.12 allahnıñ kāmil ķudretli ve ĥıdmetli boluvına Ǿalāmet bardur ( ) ve 
ādemlerniñ köpisi 

111.13 Ǿilmu’llahda  įmān kitürüvçi bolmadı şunıñ üçün bu uluġ āyetlerden de fāǿidelene 

almadılar (  

111.14 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde siniñ rabbiñ elbette kāfirlerden öç 
aluvġa ġalibdür hem öç almay 

111.15 mühlet birüvinde şefķatlidür ( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) şol vaķtni isiñe 
tüşür rabbiñ nidāǿ ķıldı 

111.16 ( ) ey mūsā (Ǿahm) küfr sebebli hem özlerine ķul itüp tutuv sebebli 
benū 

111.17 isrāǿįlge žulm ķılġan ķavmge resūl bolup kil (bar) diyü ( ) yaǾnį firǾavun 
ķavmine kil diyü 

111.18 ( ) allahdan ķorķar vaķtları yitdi diyü ķorķutķanıñ ĥālde kil 

( ) 

111.19 mūsā (Ǿahm) eytdi ey rabbim min özimni firǾavunlarnıñ yalġanġa tutuvından ķorķam 

( ) hem 

111.20 alarnıñ mini yalġanġa tutuvları sebebli kökregim ŧaraya ( ) daħı dįn 
ġayretim 

111.21 kozġalduķından yā ki tilimde töyin bolduķından tilim körkem söyley almay 

( ) bes ķardaşım hārūn 

111.22 (Ǿahm)ġa cebrāǿįl (Ǿahm)ni yiber de ve anı peyġamber it ( ) daħı ķıbŧįni 
öltürüvim sebebli 
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111.23 firǾavunlar üçün minim üzerimde alarnıñ günāh daǾvāsı bar ( ) bes 
firǾavunlarnıñ mini öltürüvinden 

111.24 ķorķam ( ) allah eytdi ķorķma sini öltüre almaslar ( ) 
bes 

111.25 bizniñ birgen muǾcizelerimiz birlen barıñız düristlikde biz sizniñ yardemiñizdemiz ve 
sizniñ eytken söziñizni 

111.26 işitüvçimün yā ki siz üçiñiz (mūsā hārūn (Ǿaleyhimü’s-selām firǾavun) birlen birgemiz 
arañızda nerse bolduķnı 

111.27 işitüvçimiz ( ) bes firǾavunge barıñız ( ) bes 
firǾavunge 

111.28 eytiñiz düristlikde biz bütün Ǿālemni terbiye itüvçi allahnıñ siñe ve ķavmiñe ĥaķķ dįnini 
üyretür içün yibergen 

 

II / 112 

 

112.1 ilçisi mü ( ) bizniñ birlen birge isrāǿįl balalarun yiber yaǾnį 
alarnı ķullıķdan 

112.2 ķutķar diyü eytiñiz ( ) firǾavun mūsā Ǿahmge eytdi yā ki ŧuvġan 
bala bolduķıñ 

112.3 ĥālde ivimizde terbiye ķılmaduķ mı sini ( ) daħı bizniñ 
terbiyemizde 

112.4 Ǿömriñden köp yıllar turdıñ (otuz yıl turdı digenler) ( ) 

112.5 daħı ķılġan ķabāĥat işiñni ķıldıñ yaǾnį ķıbŧįni öltürdiñ ( ) ve sini 
niǾmetime 

112.6 inkār itüvçilerdensün ( ) ĥażret-i mūsā cevābda eytdi min 
ķıbŧįni öltürüv 

112.7 işin ķıldım ol vaķt min nādānlardan idim yaǾnį nādānlar işini işlegenim ĥālde ķıldım 

(  

112.8 ) bes min siniñ öltürüviñden ķorķġanım zamānda sinden medįnege ķaçdım 

(  
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112.9 ) bes rabbim miñe peyġamberlikni hibe ķıldı hem mini dįn üyretür içün 
yiberilgen ilçilerden 

112.10 ķıldı ( ) ve bu mini terbiye ķıluvıñ şundayın niǾmetdür ol niǾmet 
birlen miñe enǾām ķılur 

112.11 boldıñ ( ) ol niǾmet isrāǿįl balalarını ķul itüp tutuvıñdur yaǾnį mini 
terbiye 

112.12 ķıluvıñ žāhirde miñe niǾmet birüviñ bolsa da ĥaķįķatde benį isrāǿįlni ķul itüviñdür hem 
benį isrāǿįl 

112.13 balalarun boġazlarġa ķaśd ķıluvıñdur çünki minim siniñ ķoluña tüşüvimniñ sebebi hem 
benį isrāǿįlni ķul 

112.14 itüviñ birlen balalarun boġazlavın ķaśd ķıluvıñdur ( ) firǾavun 
ĥażret-i mūsāġa 

112.15 eytdi bütün Ǿālemniñ terbiye idüvçisi kimdür ( ) ĥażret-i 
mūsā eytdi 

112.16 bütün Ǿālemniñ terbiye idüvçisi köklerni ve yirlerni hem kök birlen yir arasında bolġan 
nerselerni terbiye 

112.17 idüvçi allahdur (  ) eger siz her nerseni delįli birlen şiksiz bilür bolsañız 

(  

112.18 ) firǾavun öziniñ tiresinde bolġan ādemlerge eytdi eyā işitesiz mi mūsā 
nerse eytdi 

112.19 diyü çünki firǾavunlar kök birlen yirni mengü diyü hem rableri yoķ diyü iǾtiķād ķılalar 

iken (  

112.20 ) mūsā (Ǿaleyhi’s-selām) eytdi bütün Ǿālemniñ rabbisi sizniñ hem 
evvelgi aŧalarıñıznıñ 

112.21 rabbisi diyü yaǾnį öziñizden başķa nerse birlen allahnıñ barluġına istidlāl ķıla almasañız 
öziñiz birlen 

112.22 istidlāl ķıluñız ( ) firǾavun eytdi düristlikde sizniñ şundayın resūliñiz 

(  

112.23 ) ol resūlni sizge yiberildi elbette ol resūl dįvānedür minden başķa maǾbūd 
bar diyü 
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112.24 iǾtiķād ķıla ( ) mūsā (Ǿaleyhi’s-selām) eytdi bütün Ǿālemniñ 
rabbisi 

112.25 ķuyaş çıġışı ŧarafınıñ hem ķuyaş baŧışı ŧarafınıñ hem bu iki arada bolġan nerselerniñ 

rabbisidür (  

112.26 ) eger sizniñ Ǿaķlıñız bolsa ( ) ġāyet açuvı kilüp 
yitkeç 

112.27 firǾavun eytdi ey mūsā (Ǿaleyhi’s-selām) eger minden başķa maǾbūd tutsañ 

( ) 

112.28 elbette sini ĥabsge yapılmış ādemlerden ķılurmun ( ) mūsā 
(Ǿaleyhi’s-selām) eytdi 

112.29 2) ĥażret-i mūsānıñ allahü teǾālā ŧarafından iş içün yiberilgenin bu āyetden añlaġange 
yehūdlerniñ ĥürriyet ŧarafdarı boluvlarına 

112.30 elbette Ǿaceb sin mi allahü teǾālā ĥürriyetke ħidmet içün bir yolı iki peyġamber yibermiş 
ş.h. 

 

II / 113 

 

113.1 daǾvā ķılġan nersemniñ rastlıġın žāhir ķıla turġan nerseni (muǾcizeni) kitürsem de 
ĥabske yaparsun mı  

113.2 diyü ( ) firǾavun eytdi eger daǾvā ķılġan nerseñde rast 
sözlilerden 

113.3 bolsañız daǾvā ķılġan nerseñniñ rastlıġını žāhir ķıla turġan nerseñiz (muǾcizeñiz)ni kitür 

diyü (  

113.4 ) bes ĥażret-i mūsā ŧayaġını ŧaşladı bes ŧayaķ şol vaķtduķ cılanlıġı 

113.5 žāhir bolġan uluġ cılan boldı ( ) daħı mūsā (Ǿahm) 

çıķardı bes şol vaķt ĥażret-i mūsānıñ ķolı ķözlerni çaġıldururlıķ mertebede 

ķolun 

113.6 ciñinden 
ķaraġuçılarġa 
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113.7 aķ bolup köründi ( ) firǾavun tiresindegi cemāǾatke eytdi 

( ) 

113.8 düristlikde bu mūsā (Ǿaleyhi’s-selām) bik Ǿālim siĥrçidür diyü 

( ) siĥri birlen 

113.9 sizni mıśır yiriñizden çıġaruvnı tileydür ( ) bes mūsā (Ǿahm) ĥaķında miñe 
nerse ķoşasız ve ni 

113.10 meşveret biresiz diyü ( ) firǾvunnıñ ķavmi eytdiler mūsā (Ǿahmġa) hem 
ķardaşına (hārūn 

113.11 Ǿahmge) mühlet bir ve işlerini kiçüktürüp tur ( ) daħı türli 
şehrlerge 

113.12 siĥrçilerni cıyuvçılarnı yiber ( ) ol cıyuvçılar siñe her bir bik Ǿālim 
siĥrçini 

113.13 kitürürler bu sāĥirler siĥr Ǿilminde mūsā (Ǿahm)ġa üstün bolurlar 

( ) 

113.14 bes bilgüli künniñ taǾyįn ķılınġan vaķtinde (ziynet küniniñ daħı vaķtinde) siĥrçiler 
cıyuldı 

113.15 ( ) daħı ādemlerge eytildi eyā siz cıyulġuçılar mı yaǾnį tizrek 
cıyulıñız 

113.16 diyü ( ) şāyed biz eger üstün bolsalar dįnlerinde 
sāĥirlerge iyerürmiz 

113.17 sāĥirlerge iyerüvni ümįd itilüvleri sāĥirlerniñ ġālib boluvı iǾtibārı birlen gine ammā aśl 
maķśūdları 

113.18 ĥażret-i mūsāġa iyermev gine sāĥirlerge iyerüv tügil bes bu sözni kināye ŧarįķinçe 
eytkenler çünki 

113.19 sāĥirlerge iyergende elbette ĥażret-i mūsāġa iyermevleri bola 

( ) bes 

113.20 sāĥirler kilgen zamān firǾavunge eytdiler ( ) eyā bizge ecr bar mı 

( ) 
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113.21 eger biz mūsāġa üstün bolsaķ diyü ( ) firǾavun eytdi belį 
sizge 

113.22 eger üstün bolsañız ecr bar düristlikde siz üstün bolduķıñız vaķtde miñe yaķın bolġan ve 
minim ĥużūrımda 

113.23 mertebelü bolġan ādemlerdensiz ( ) ĥażret-i mūsā sāĥirlerge 
eytdi 

113.24 (sāĥirler sin evvel taşlaysun mı biz mi evvel taşlaymız digenniñ śoñında) taşlay turġan 
nerseñizni 

113.25 taşlañız diyü ( ) biz sāĥirler yiplerini ve ŧayaķlarını taşladılar ( yitmiş 
miñ 

113.26 yip ve yitmiş miñ ŧayaķ idi digenler ) ( ) daħı 
siĥrçiler 

113.27 eytdiler firǾavunnıñ uluġlıġı birlen ķasem itüp eytemiz düristlikde biz elbette üstün 
boluvçılarmız 

113.28 ( ) bes mūsā Ǿahm ŧayaġını taşladı ( ) bes mūsā 
Ǿahmnıñ 

113.29 ŧayaġı şol vaķtduķ sāĥirlerniñ yipler birlen ŧayaķlarnı vāķıǾādagi revişlerinden (cılan 
diyü ħayāl ķılduruv 

 

II / 114 

 

114.1 birlen) eylendürgen nerselerni yutar boldı ( ) bes siĥrçiler secde 
ķılġanları 

114.2 ĥālde ŧaşlanmış (yıġılmış) boldılar yaǾnį ĥażret-i mūsādan śādir bolġan muǾcizeni 
kördükleri zamānda 

114.3 özlerini mālik bola almavlarından secdege yıġıldılar çünki munday muǾcizeniñ siĥr 
boluvı mümkin tügil 

114.4 idükni bildiler ( ) bütün Ǿālemniñ rabbisi bolġan allahġa įmān 
kitürdük didiler 

114.5 ( ) yaǾnį mūsā birlen hārūn Ǿahmnıñ rabbisine 

( ) 
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114.6 firǾavun sāĥirlerge eytdi minim sizge iźn birüvimden burun mūsāġa įmān kitürdigiz mi 

(  

114.7 ( ) düristlikde ol mūsā sizge siĥr üyretken ādemiñizniñ uluġsıdur yaǾnį 
mūsā 

114.8 sizge öziniñ siĥriniñ baǾżısını üyretdi baǾżısını üyretmey ķaldurdı şol sebebli size ġālib 
boldı 

114.9 ( ) bes elbette siz işlegen işiñizniñ (įmān kitürüviñizniñ) vebālini ve 
cezāsını tiz bilürsiz 

114.10 ( ) elbette ħilāf yaķdan ķollarıñıznı ve ayaķlarıñıznı 
kisermün 

114.11 yaǾnį oñ ķollarıñıznı ve śol ayaķlarıñıznı ( ) daħı sizni cıyulġanıñız ĥālde 
yaǾnį 

114.12 hemmeñizni aśarmun ( ) sāĥirler eytdiler siniñ bu ķılaçaķ işiñde bizge żarar yoķ 

(  

114.13 ) düristlikde biz siniñ bu vaǾįdiñ sebebli rabbimizġa eylengüçilermiz 
(ķaytuvçılarmız) 

114.14 yaǾnį biz įmānımızda ŝābit bolsaķ ve siniñ ķılġan işiñe śabr ķılsaķ bizniñ günāhlarımız 
coyılaçaķ ve bizge 

114.15 allahġa yaķınlıķ ĥāśıl bolaçaķ ( ) düristlikde biz 
rabbimizniñ ħaŧāǿlarımıznı 

114.16 (günāhlarımıznı) yarlıķavını ümįd itemiz ( ) firǾavunge iyergen 
ādemlerden įmān 

114.17 kitürüvçilerniñ evvelgisi boluvımız içün ( ) daħı biz mūsā Ǿahmġa vaĥy 
ķılduķ 

114.18 ( ) ķullarum (benį isrāǿįl) birlen seyr ķıl ( ) düristlikde siz 

114.19 iyerilmişsiz diyü yaǾnį arŧıñızdan yavız niyet birlen firǾavun hem Ǿaskeri iyerürler 
(ķuvarlar) 

114.20 ( ) ĥażret-i mūsānıñ hem ķavminiñ mıśırdan 
kitdüklerinden 
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114.21 ħaber birilgeç firǾavun türli şehrlerge Ǿasker cıyuvçılarnı yiberdi 

( ) 

114.22 öziniñ Ǿaskeri cıyulġan zamānda firǾavun eytdi düristlikde bular (benį isrāǿįl) az 
cemāǾatdür 

114.23 ĥażret-i mūsānıñ ķavmi altı yüz yitmiş miñ ķadar bolsa da firǾavun azġa śayġan çünki 
öziniñ 

114.24 Ǿaskeri yidi yüz miñ bolġan digenler ( ) daħı düristlikde benį isrāǿįl 
bizge 

114.25 açulanuvçılardur yaǾnį bizniñ açuvnı kitüre turġan işni (mıśırdan çıġuvlarnı) 

ķıluvçılardur (  

114.26 ) daħı düristlikde biz Ǿādetimizden oyġanuv ve śaķlanuv bolġan ķavmimiz 
(cemāǾatimiz) yaǾnį biz ziyrek 

114.27 ve śaķlanuvçan cemāǾatimiz ( ) bes biz firǾavunlerni nįl 
yılġası yanında bolġan 

114.28 baķçalardan hem çişmelerden ve aġa turġan śulardan çıġarduķ ( ) daħı 
altun ve kümüş 

114.29 kibi žāhir māllardan hem körkem orunlardan çıġarduķ yaǾnį bu meźkūr niǾmetlerden 
çıġuvlarına dāǾį bolġan 

 

II / 115 

 

115.1 nerseni ħalķ itdük ( ) oşandaķ yaǾnį bu niǾmetlerden firǾavunlarnı çıġarduķımız 

kibi (  

115.2 ) daħı bu źikr ķılınġan niǾmetlerni isrāǿįl balalarına birdük çünki benū isrāǿįl 
ġarķ boluvdan 

115.3 ķutulġandan śoñ mıśırġa kiri ķaytup firǾavunlarnıñ yurŧlarunı ve māllarunı aldılar 

digenler (  

115.4 ) bes firǾavunlar benū isrāǿįlġa ķuyaş köterilgen vaķtde tutaşdılar (artlarından 
kilüp 
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115.5 yitdiler) ( ) bes iki cemāǾat ķavm mūsā (Ǿahm) birlen ķavm-i firǾavun 
birisin birisi 

115.6 körgenleri zamānda ( ) mūsā (Ǿahm) nıñ yoldaşları (benį 
isrāǿįl) 

115.7 eytdiler düristlikde biz tutaşılmış biz yaǾnį artımızdan firǾavunlar yitdiler diyü ( ) 
ĥażret-i mūsā 

115.8 eytdi firǾavunlarnıñ sizge tutaşuv iĥtimāli yoķ diyü ( ) düristlikde 
rabbim mini 

115.9 śaķlav birlendür mini  firǾavunlardan ķutuluv yolına köndürür ( ) bes 
biz mūsā (Ǿahm)ġa vaĥy 

115.10 ķılduķ ( ) ŧayaġıñ birlen dingiz (ķulzüm yā ki nįl murād) śoıķ diyü 

( ) 

115.11 bes ĥażret-i mūsā ŧayaġı birlen diñgizge śoķdı diñgiz on iki bölükke yarıldı her iki bölük 

115.12 arasında yol boldı ( ) bes her bir bölügi uluġ ŧaġ kibi boldı 

(  

115.13 ) diñgiz yarılġan śoñında bu orunġa ikinçilerni (firǾavun hem ķavmni) yaķın 
ķılduķ yaǾnį benį 

115.14 isrāǿįlniñ on iki sıbŧį diñgizde ĥādiŝ bolġan on iki yoldan çıġup kitkeç firǾavunlar da 
alar 

115.15 artından ol yollarġa kirdiler ( ) daħı biz mūsā (Ǿahm) nı hem 
anıñ 

115.16 birlen birge bolġan ādemlerniñ (benį isrāǿįlniñ) barçasını diñgizden selāmet ķutķarduķ 

( ) 

115.17 munıñ śoñında ikinçilerni (firǾavun hem ķavmini) diñizge baŧurduķ yaǾnį firǾavunlar 
kirgenniñ śoñında yollar birisi 

115.18 birisine ķoşuldı da şunda helāk ve telef boldılar ( ) düristlikde mūsā 
(Ǿahm) 

115.19 birlen firǾavunge ķılġan işde uluġ Ǿibret bardur ( ) ķıbŧįlerniñ 
köpisi bu 
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115.20 Ǿibretke įmān kitürüvçi bolmadılar meger firǾavun ħatunı ĥażret-i āsiye hem el-
firǾavunnıñ müǿmini bolġan 

115.21 ĥażret-i ħızķīl hem ĥażret-i mūsāġa yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmnıñ ķabrini körsetken ĥażret-i 
meryem bint 

115.22 mamuya įmān kitürdiler ( ) ve ey muĥammed Ǿahm düristlikde 
siniñ rabbiñ düşmānlarından 

115.23 öç aluvda üstündür öziniñ dostlarına raĥmet ķıluvçıdur ( ) ey 
muĥammed Ǿahm 

115.24 Ǿarab müşriklerine ibrāhįm Ǿahmnıñ ħaberini oķu ( ) ibrāhįm 
Ǿahmnıñ şol 

115.25 vaktdaġı ħaberini oķu ibrāhįm atasına hem ķavmine eytdi nersege Ǿibādet  ķılasız diyü 
(ibrāhįm Ǿahmnıñ 

115.26 bu ŧarįk śoravdan maķśudı atasınıñ hem ķavminiñ Ǿibādet ķılġan nerseleriniñ maǾbūd 
boluvġa müsteĥaķ 

115.27 bolmavlarını bildürüv ( ) ibrāhįm Ǿahmnıñ atası hem ķavmi eytdiler 
śanemlerge Ǿibādet 

115.28 ķılamız diyü ( ) bes biz yapışķanımız ĥālde śanemlar Ǿibādetinde 

hemįşe bolurmız (  

 

II / 116 

 

116.1 ) ibrāhįm Ǿahm eytdi ol maǾbūd bolġan śanemleriñiz duǾā ķılġan 
vaķtiñizde duǾāñıznı 

116.2 işiteler mi ( ) yā ki Ǿibādet ķıluvıñız üzerine sizge fāǿide bireler 
mi yā ki Ǿibādetden 

116.3 yüz döndürgen ādemlerge żarar ķılalar mı diyü ( ) 
ibrāhįm Ǿahmnıñ atası 

116.4 hem ķavmi eytdiler bizniñ śanemlerge Ǿibādet ķıluvımız duǾāmıznı işitüvleri yā ki 
fāǿide yā ki żarar ķıluvları içün 

116.5 tügil belki biz atalarımıznı şulay śanemlerge Ǿibādet ķılur tapduķ alarġa iyerüp biz de 
Ǿibādet ķılamız didiler 
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116.6 ( ) ibrāhįm Ǿahm eytdi miñe ħaber biriñiz nersege Ǿibādet 
ķılur boldıñız 

116.7 ( ) siz hem evvelgi atalarıñız ( ) bes düristlikde siz hem 
evvelgi 

116.8 atalarıñız Ǿibādet ķılġan nerseler (śanemler) miñe düşmāndur min alarġa Ǿibādet 

ķılmaym ( ) 

116.9 likin bütün Ǿalemniñ rabbisi bolġan allah min añar Ǿibādet ķılamun yā ki her bir maǾbūd 
miñe düşmāndur 

116.10 meger bütün Ǿālemniñ rabbisi bolġan allah ġına düşmān tügildür maǾnāsında 

( ) bütün 

116.11 Ǿālemniñ terbiye ķıluvçısı bolġan allah şundayın allahdur mini yoķdan bar ķıldı bes 
mini ĥaķķ yolġa 

116.12 köndürür ( ) daħı şundayın allahdur ol allahü teǾālā mini 
ŧaǾāmlandurur ve mini 

116.13 śuġarur ( ) ve her ķayçan avırsam bes ol allah miñe şifā birür 

(  

116.14 ) daħı bütün Ǿālemniñ rabbisi bolġan allah şundayın allahdur mini 
ötürür munıñ śoñında 

116.15 tirgüzür āħiretde ( ) daħı bütün Ǿālemniñ rabbisi bolġan allah şundayın allahdur 

(  

116.16 ) cezāǿ küninde ol allahü teǾālānıñ günāhımnı yarlıķavını ümįd 
itemün 

116.17 (bu sözni ĥażret-i ibrāhįm hażm-ı nefs içün hem ümmetlerine günāhdan śaķlanuvnı 
üyretüv içün eytdi 

116.18 ( ) ey rabbim miñe Ǿilmde ve Ǿamelde kemālet bir ( ) daħı 
mini izgülerge 

116.19 tutaşdur ( ) daħı minim içün özimden śoñ keleçek ādemler 
arasında 

116.20 körkem tavış ve şöhret ķıl ( ) daħı mini naǾįm ucmaħınıñ 
vāriŝlerinden 
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116.21 ķılġay idiñ ( ) daħı įm ķ ķıluv birlen atamnı yarlıķaġıl 

(

ān kitürüvge muvaffa

 

116.22 ) düristlikde atam azġunlar cümlesinden boldı ( ) daħı 
ķabrlerinden 

ķobarılġ svāy 

ādemler 

116.23 an künde ķuśūrıma şelte ķıluv sebebli mini rü ķılma 

( ) ol ādemler 

ay d b
āǿide birmes 

116.24 ķabrlerinden ķobarılġan kün şund ın kün ür ol künde hiç ādemniñ mālı daħı alaları 
f

116.25 ( ) meger allahġa küfrden ve günāhġa avışuvdan selāmet bolġan 
köñil birlen kilgen 

demniñ mālı hem balalar116.26 ā ı ġına fāǿide birür yaǾnį mālnı izgü yollarġa śarf ķılup 
balalarına dünyā 

116.27 ve āħiret saǾādetine sebeb bolġan terbiyeni ķılġan bolsa şol kişiniñ gine mālı ve balaları 
fāǿide birür 

116.28 ( ) ucmaħnı küfrden ve günāhdan śaķlanuvçılarġa yaķın ķılındı 

(  

116.29 ) daħı tamuġnı azġun ve yavızlarġa žāhir ķılındı ( ) daħı azġun ve 
vızlarġa eytilür 

117.1 (

ya

 

II / 117 

 

) allahġa başķa Ǿibādet ķılġan nerseleriñiz ķayda 

( ) 

ā Ǿaźābnı yiberüv bir  
rlen özlerine yardem 

117.2 ey len sizge yardem birürler mi yā ki özlerinden Ǿaźābnı yiberüv 
bi

117.3 birürler mi elbette her ikisi yoķ belki siz de hem maǾbūdlarıñızda tamuġġa kireçekdür 

(  

117.4 ) ol maǾbūdlar da hem azġun Ǿābidler de tamuġġa ķat ķat yüz töben yiberilür 

(  
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117.5 ) daħı įblįs Ǿaskeri (ādemden ve cinden bolġan iyerüvçileri) niñ barçasını 
tamuġġa 

117.6 ķat ķat yüz töben yiberilür ( ) maǾbūdlar hem Ǿābidler 
şķanları 

117.7 eytürler 

ķıçķuru ĥālde tamuġda 

( ) allah birlen ķasem itüp eytemiz biz žāhir bolġan 
ı

117.8 (

azġunl ķda bolduķ 

) şol vaķtde biz žāhir bolġan azġunlıķda bolduķ sizni śanemler 

bolġan allahġa Ǿ

bütün Ǿālemniñ 

117.9 rabbisi ibādetde berāber ķılur bolduķ ( ) ve bizni 
azdurmadı meger ba z ş kāfirlerimi

117.10 yā ki iblįs hem Ǿaskeri azdurdı ( ) bes bizge mü ġan kibi 
şefāǾat ķıluvçılar 

ǿminlerge bol

117.11 (tamuġdan ķutķaruvda yardem birüvçiler) bolmadı ( ) daħı bizge yaķın 

117.12 ķıyāmet küninde dünyāda dost bolġan ādemler birisi birisine āħiretde düşmān bolurlar 

117.13 śaķlanuvçı dostlar ġına āħiretde düşmān bolmaslar (

dost bolmadı çünki 

meger küfrden ve günāhdan 

) 

117.14 içün dünyāġa kiri ķaytuv bolsa idi bes biz įmān kitürüvçilerden bolur idük 

bes eger bizniñ 

( ) 

117.15 düristlikde bu źikr ķılınġan ibrāhįm (Ǿahm) ķıśśasında uluġ vaǾaž bardur iǾtibār iyesi 

ādem içün (  

117.16 ) ibrāhįm ķavminiñ köpisi ibrāhįmge įmān kitürüvçi bolmadı 

(  

117.17 ) daħı e
ür mühlet 

117.18 birüvinde merĥametlidür (

düristlikde y muĥammed (Ǿahm) siniñ öç aluvnı aşuķduruvġa küçi 
yitküçid

) nūĥ (Ǿahm)nıñ ķavmi allahnıñ dįn 
çün üyretür i
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117.19 yibergen ilçilerini (peyġam ılar  (berlerini) yalġanġa tutd ) şol vaķtde 
yalġanġa 

117.20 tutdılar nūĥ (Ǿahmnıñ) ķavmi nūĥ (Ǿahm)nı ol vaķtde ķavmine nūĥ eytdi ( ) 
eyā allahdan 

117.21 ķorķmaysız mı başķaġa Ǿibādet ķıluvda ( ) düristlikde min sizniñ içün 
dįn üyretürge 

117.22 yiberilgen uşançlı ilçimün ( ) bes küfr
de 

 iş ķıluvda allahdan ķorķıñız 
ve ķoşķan işim

117.23 miñe iŧāǾat ķılıñız ( ) ve dįn üyretüv üzerine sizden ħidmet ĥaķķı 

śoramaym (  

117.24 ) minim ħidmet 
 üzerinedür 

ecrim tügildür meger bütün Ǿālemni terbiye 
ķıluvçı allah

117.25 ( ) bes allahdan ķorķıñız ve miñe boy śunıñız 

( ) nūĥ 

ahm)nıñ ķavmi 
yüzinden töben kişiler iyerdi 

117.27 yaǾnį siñe iyergen ādemler töben mertebeli barlı kişiler alar māl ŧamaǾ ķılup ķına 

117.26 (Ǿ eytdiler eyā biz siñe iyerürmiz mü ĥālbūkim siñe mertebe ve māl 

iyerdiler diyü (  

117.28 ) nūĥ (Ǿahm) eytdi min bilmeym alarnıñ ķılġan işlerini yaǾnį alar 

 

el ķılalar mı yā ki māl ŧamaǾ ķılup Ǿamel ķılalar mı anı miñe maǾlūm tügil min 
žāhirlerine iǾtibār 

iħlāś birlen 

II / 118 

 

118.1Ǿam

118.2 ķılam ( ) alarnıñ ilçileriniñ ĥesābı tügildür meger allahġa ġınadur 
çünki bāŧınnı allah ġına 
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118.3 bilür ( ) eger bāŧınnı bilüv allahġa ġına ħāś ikenligini bilseñiz likin siz 
bilmeyniz ve bilmegen 

118.4 nerseñiz birle söyleşesiz ( ) ve min müǿminlerni yanımdan 
ķuvalap yiberüvçi tügilmün 

118.5 ĥażret-i nūĥnıñ bu sözini eytüviniñ sebebi şol çünki kāfirlerniñ sözleri müǿminlerni 
ķuvalavnı tiledüklerini 

118.6 bildürdi ( ) min tügilmün meger Ǿāķil ve bāliġ bolġan bendelerni 
küfrden ve günāhlardan žāhir 

118.7 ķorķutuvçımun yaǾnį ķorķutur içün yiberilmişmün kirek ol ādemler bay ve ķadr iyesi 
aķįr 

118.8 ve ħalķ arasında ķadrsiz bolsunlar bes niçük baylarnıñ tilevi içün faķįrlerni yanımdan 

bolsunlar ve kirek f

ķuvalav minim 

118.9 şāǿnıma muvāfıķ bolsun ( ) nūĥ Ǿahmnıñ ķavmi eytdiler ey nūĥ eger 
sin bu 

118.10 sözleriñden ŧıyılmasañ  ( )  elbette ŧaş birlen aŧalmışlardan bolursun 

(  

118.11 ) nūĥ Ǿahm eytdi ey rabbim düristlikde minim ķavmim mini yalġanġa 

tutdılar (  

118.12 ) bes minim birlen ķavmim arasında ĥükm ķılmaķ birlen ĥükm ķıl 

( ) 

daħı özimni hem
ķaśdlarından ķutķar 
118.13  müǿminlerden özüm birlen birge bolġan ādemlerni ķavmimniñ yavız 

118.14 ( ) bes biz nūĥ Ǿahmnı hem nūĥ birlen birge bolġan 
müǿminlerni ādemler, 

ayvānlar, ķuşlar birlen içi ŧolı bo118.15 ĥ lġan kimede ķutķarduķ ( ) munıñ 
śoñında 

118.16 müǾminlerni ķutķarġandan śoñ nūĥ ķavminiñ ķalġan ķavmini śuġa (ŧūfan śuyına) 

 (baŧurduķ  
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118.17 ) düristlikde źikr ķılınġan nūĥ ķıśśasında uluġ Ǿibret hem vaǾaž bardur 

(  

118.18 ) n āūĥ Ǿahm ķavminiñ köbisi nūĥġa įm n kitürüvçi bolmadı 

( ) 

daħı d  e a
ķādirdür mühlet birüvinde 
118.19 üristlikde y muĥ mmed Ǿahm siniñ rabbiñ elbette düşmānlarından öç aluvġa 

118.20 şefķatlidür ( ) Ǿād ķabįlesi peyġamberlerni yalġanġa tutdılar 

( ) 

118.21 şol vaķtde hū ġa tutdı ar ol vaķtde ķardeşleri hūd ķavmine eytdi 

(

d ķavmi yalġan l

) eyā 

118.22 allahdan ķorķmaysız mı ( ) düristlikde min sizge d n üyretür içün 
yiberilgen 

į

118.23 uşançlı ilçimün ( ) bes küf

z (

r iş ķıluvda allahda ķorķıñız hem ķoşķan 
işimde 

118.24 miñe boy śunuñı ) ve sizden dįn üyretüvim üzerine yal ve 
ħidmet ĥaķķı śoramaym 

118.25 ( ) minim ecrim tügildür meger bütün Ǿālemni terbiye ķıluvçı 
allah üzerinedür 

118.26 ( ) 

118.27 binā ķılursız mı çünki hūd Ǿahm ķavminiñ büyük binālar yaśavı ötken ādemlerni körüp 
ter 

118.28 içün gine bolġan seferde vaķt yollarnı yuldız birlen istidlāl ķılup tapķanlar yā ki 

her bir büyük orunda oyġanġanıñız ĥālde ötküçige Ǿalāmet 
bolġan binānı 

masħara i

maķtanuşa turġan 

118.29 serāylarnı binā ķılursız mı maǾnāsında ( ) daħı yir astında śu çıġa turġan 
orunlar yā ki 

 

II / 119 
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119.1 büyük serāylar yaśarsız mı ( ) dünyāda mengü ķaluvıñıznı ümįd itüviñiz 

içün (  

119.2 ) ve her ķayçan śoġuv yā ki öltürüv birlen tutsañız cebr ve žulm 
ıñız ĥālde tutarsız yāǾnį kişini 

119.3 śoķsanız yā ki öltürseñiz edeb üyretüv ķaśdı birlen ķılmassız bu işni belki şefķatsiz 
aśdı birlen ķılur

ķılġan

žulm ķ sız 

119.4 ( ) bes bu işlerni ķoyuv birlen allahdan ķorķıñız hem miñe ķoşķan 
işimde iŧāǾat ķılıñız 

119.5 ( ) daħı şundayın allahdan ķorķıñız ol allah sizge özigiz 
bilgen nerse birlen 

119.6 enǾām ķıldı ( ) sizge dört ayaķlı ĥayvānlar daħı balalar birlen enǾām 

ķıldı (  

119.7 ) daħı ba enǾām ķıldı (ķçalar hem çişmeler birlen ) 
düristlikde 

119.8 eger bu niǾmetlerge küfrān ķılsañız uluġ künniñ (ķıyāmet küniniñ) Ǿaźābından 

ķorķamun (  

119.9 ) hūd (Ǿahm)n ñ ķavmi eytdiler bizge berāberdür ı

( ) kirek bizge vaǾaž 

 ķıl v119.10 e kirek vaǾaž ķıluvçılardan bolma yaǾnį siniñ vaǾažiñni ķabūl ķılmaymız 

( ) siniñ 

yleyler idi 

119.11 bizge kitürgen nerseñ tügildür meger evvelgilerniñ Ǿādetidür evvelgilerde siñiñ kibi 

sö (  

119.12 ) ve biz bu iş berāberinde Ǿaźāb ķılınmışlar tügilmiz ( ) 
) ķavmi 

119.13 hūdnı yalġanġa tutdılar yalġanġa tutuvları sebebli biz alarnı helāk itdük yaǾnį ķaŧı cil 

bes hūd (Ǿahm

birlen (  
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119.14 ) düristlikde hūd (Ǿahm)nıñ ķıśśasında uluġ Ǿibret bardur 

( ) ve hūd ķavminiñ 

hūd (119.15 köpisi Ǿahm)ge įmān kitürüvçi bolmadı ( ) düristlikde sini
bbiñ 

119.16 ey muĥammed (śallallahü teǾālā Ǿaleyh ve sellem) elbette düşmānlarından öç aluvġa 

ñ 
ra

küçi yitküçidür mühlet birüvinde 

119.17 merĥametlidür ( ) ŝemūd ķabįlesi peyġamberlerni yalġanġa tutdılar 

(  

119.18 ) şol vaķtde yalġanġa tutdılar ol vaķtde ŝemūd ķabįlesiniñ ķardeşi śāliĥ (Ǿahm) 

ķavmine eytdi (  

119.19 ) eyā küfr iş ķıluvda allahdan ķorķmaysız mı ( ) düristlikde min 
sizge allah ŧarafından 

dįn üy119.20 retür içün yiberilgen uşançlı ilçimün ( ) bes ħilāflıķ ķıluvda 
allahdan ķorķıñız 

119.21 ve ķoşķan işimde miñe iŧāǾat ķılıñız ( ) ve dįn üyretüvim 
üzerine sizden ecr 

119.22 śoramaym ( ) eger bütün Ǿālemni 
terbiye ķıluvçı bolġ

minim ecrim tügildür m
an allah 

119.23 üzerinedür ( ) küfriñizde devām ķılsañız bu orunda 
ķararlandurulġan niǾmetlerde 

119.24 Ǿaźābdan emįn bolġanıñız ĥālde ķaldurulmış bolursız mı ol niǾmetlerni beyān ķılup 
 allahü teǾālā eytedür

119.25 ( ) baķçalarda daħı çişmelerde hem iginlerde Ǿaźābdan emįn 
bolġanıñız ĥālde 

119.26 ķ z mı (aldurulmış bolursı ) daħı bu ŧaķları yumşaķ bolġan ħurma 
aġaçlarında ķaldurulmış 

119.27 bolursız mı yaǾnį eger bu ķabāĥatlikleriñizde hemįşe bolsañız elbette bu niǾmetler 

sizden alınaçaķ (  
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119.28 ) hem şādlanġanıñız ĥālde ŧaġlardan ivler yaśarsız ( ) 
ıñız 

 

120.1 ve miñe iŧāǾat ķılıñız (

bes allahdan ķorķ

II / 120 

 

) daħı isrāf ķıluvçılarnıñ işine iyermeñiz 

(  

120.2 ) şundayın isrāf ķıluvçılardur yirde bozuķlıķ ķılur ve tüzüklik 
lmaslar ķı

120.3 ( ) śāliĥ (Ǿahm)nıñ ķavmi eytdiler ançaķ sin maǾķūl bolmaġan 
sözni söyley 

rġan siĥrlenmiş ādemle120.4 tu rdensün ( ) tügilsün meger bizniñ kibi ādem 
ginesün bizden artuķ 

120.5 tügilsün ( ) bes eger da

120.6 rastlıķına delālet ķıla turġan muǾcize kitür şundan śoñ śāliĥ Ǿahm duǾā ķıldı da allahü 
 

Ǿvāñda rast söz iyelerinden bolsañ 
daǾvāñnıñ 

teǾālānıñ iźni birlen

120.7 ķaŧı ŧaşdan bir teve çıķdı ķavminiñ śoraġanı da şol idi ( ) śāliĥ (Ǿahm) 
eytdi bu 

120.8 ŧaşdan çıķġan nerse ana tevedür ( ) ol te

120.9 bar ve sizniñ içün de maǾlūm künde śudan alış bar öz nöbetiñizde śudan bolġan 

ve içün śudan 
ülüş 

ülüşiñizni alursız teve  

120.10 nöbetinde tevege ŧarlıķ ķılmassız ( ) ve tevege yavızlıķ birlen (śuġa ve 
boġazlav birlen) 

120.11 tutunmañız ( ) bes eger 

 tutarsız ni (

ol teveni śoķsañız yā ki boġazlasañız 
uluġ 

120.12 künniñ Ǿaźābı ) bes śāliĥ (Ǿahm)nıñ ķavmi ol teveni 
boġazladılar 
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120.13 bes Ǿaźāb inüvden ķorķup çi bolup evrildiler ( boġazlavlarına ökinüv ) 
bes śāliĥ 

120.14 (Ǿahm) ķavmini vaǾde ķılınġan Ǿaźāb tutdı ( ) düristlikde ñ 
źikr ķılınġ

śāliĥ (Ǿahm)nı
an 

120.15 ķıśśasında uluġ Ǿibret bolġuçıdur ( ) ve śāliĥ ķavminiñ köpisi 
śāliĥ (Ǿahm)ġa 

120.16 įmān kitürüvçi bolmadılar eger de bu peyġamberlerniñ ķavmlerinden yarŧısı yā ki ķöpisi 

120.17 inmegen bolur idi niteki ķureyşlerniñ köpisiniñ resūl allahġa įmān kitürüvi bereketinde 

120.18 mundayın Ǿaźābdan ķutuldılar allahü teǾālānıñ köpisi įmān kitürmedi digen sözinde bu 

įmān kitürse Ǿaźāb 

ķalġanları 

beyānġa işāret bar 

120.19 (beyđāvį ( ) daħı düristlikde siniñ rabbiñ ey muĥammed 
(Ǿahm) elbette 

120.20 düşmānlarından öç aluvġa küçi yitküçidür hem mühlet birüvinde merĥametlidür  

( ) lūŧ 

120.21 (Ǿahm) ķavmi allahnıñ dįn üyretür içün yibergen ilçilerini yalġanġa tutdılar 

( ) 

d
eytdi ķavmine 
120.22 şol vaķt e lūŧ ķavmi peyġamberlerni yalġanġa tutdılar ol vaķtde kardeşleri lūŧ (Ǿahm) 

120.23 ( ) eyā küfr ve günāh işler ķıluvda allahdan ķorķmaysız mı diyü 

( ) 

üristlikde r120.24 d  min sizge dįn üyretü  içün yiberilgen uşançlı ilçimün 

( ) bes 

120.25 ħilāflıķ ķıluvda allahdan ķorķıñız ve ķoşķan işimde miñe iŧāǾat ķılıñız 

( ) ve min 

120.26 sizge dįn üyretüvim üzerine ecr śoramaym ( ) minim ecrim 
gildür meger tü
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120.27 bütün Ǿālemni terbiye itüvçi allah özürine1dür ( ) eyā 
öziñizge başķa bolġan 

120.28 Ǿālem ħalķından ayrulup irlerge kilesiz mi yaǾnį irler birlen fāĥiş iş ķıluvda başķa 
ādemler sizge 

120.29 şerįk tügil bu iş yalġız sizden gine śādir ( ) rabbiñiz sizniñ 
fāǿidelenüviñiz içün 

 

II / 121 

 

121.1 yaraŧķan nerseleriñizni ķoyasız mı ( ) ħatunlarıñızdan bolġuçı ol nerseler 

(  

121.2 ) belki siz ķabāĥatlikde çikden ötken ķavmsiz ( ) lūŧ 
(Ǿahm)nıñ ķavmi eytdiler 

121.3 ey lūŧ eger bu sözleriñden ŧıyılmasañ ( ) elbette siz aramızdan 
çıġarılmış ādemlerden 

121.4 bolursız yaǾnį sini ķavlap yiberürmiz ( ) lūŧ (Ǿahm) eytdi 
düristlikde 

121.5 min sizniñ bu işleriñiz içün açulanuvçılardamun sizge bu ķabāĥat işleriñizden ŧıyuvda ni 
ķadar cefā ķılsañız da 

121.6 toķŧav iĥtimālim yoķdur ( ) ey rabbim özimni hem de ehlimni 
ķavmimniñ ķılġan 

121.7 Ǿamelleriniñ Ǿaźābından ķutķar ( ) bes lūŧnı hem ehlini hemmesini 
ķavmine 

121.8 irişken Ǿaźābdan ķutķarduķ ( ) meger lūŧ ehlinden lūŧ ħatunı bolġan 
ķarçıķnı 

121.9 ķutķarmaduķ ol ķarçıķ Ǿaźābda ķaluvçılardan boldı çünki lūŧ ǾaleyhiǾs-selāmnıñ ħatunı 
lūŧ ķavminiñ 

                                                            

1 “üzerinedür” olmalı. 
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121.10 bu ķabāĥat işlerine rāżı bolġan rıżā boluvçılıķ Ǿayn şol günāhnı ķıluv hükminde 
bolduķından Ǿaźābda hem 

121.11 orŧaķ bolġan ( ) lūŧnı ehl-i beyti ile Ǿaźābdan ķutķarġannıñ śoñında 
ķalġan ķavmni 

121.12 helāk itdük ( ) ve ol ķavm üzerine yaġmur yaġdurduķ allahü teǾālā ŧaş 
yaġdurdı 

121.13 digenler ( ) allah ŧarafından peyġamber yiberüp ķorķutulmış 
ādemlerniñ yaġmurı ni yavız boldı 

121.14 ( ) düristlikde źikr ķılınġan lūŧ (Ǿahm) ķıśśasında uluġ Ǿibret ve vaǾaž 

bardur (  

121.15 ) lūŧ ķavminiñ köbisi lūŧ (Ǿahm) ge įmān kitürüvçi bolmadı şunıñ içün de 
özlerine 

121.16 Ǿaźāb irişdi ( ) daħı düristlikde siniñ rabbiñ ey muĥammed 
(Ǿahm) 

121.17 elbette düşmānlarından öç aluvġa küçi yitküçidür hem mühlet birüvinde merĥametlidür 

(  

121.18 ) eyke (eyke diyü yumşaķ aġaçlar öse turġan ormanġa eytile bu orunda 

121.19 medyen yaķınındaġı şuǾayyib Ǿahm ķavmi turġan orman murād) iyeleri peyġamberlerni 
yalġanġa tutdılar 

121.20 ( ) şol vaķtde eyke iyeleri peyġamberlerni yalġanġa tutdılar ol vaķtde 
şuǾayyib Ǿahm 

121.21 eyke iyelerine eytdi ( ) eyā allahdan ķorķmaysız mı küfr ve günāh işler 

ķıluvda (  

121.22 ) düristlikde min sizge allah ŧarafından dįn üyretür içün yiberilgen ilçimün 

(  

121.23 ) yavız işleriñizde allahdan ķorķıñız ve ķoşķan işimde miñe iŧāǾat ķılıñız 

(  
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121.24 ) dįn üyretüvim üzerine sizden ecr soramaym ( ) minim 
ecrim tügildür 

121.25 meger bütün Ǿālemni terbiye ķıluvçı allah üzerindedür 

( ) ölçevde kāmil 

121.26 ķılup biriñiz ve kimitüvçilerden bolmañız ( ) daħı toġrı ölçev 
birlen ölçeñiz 

121.27 ( ) ve ādemlerniñ ĥaķlarından hiç nerseni kimitmeñiz 

( ) 

121.28 daħı yirde kişi öltürüv, ŧalav, yol baśuv kibi bozuķ işlerni ķılġanıñız ĥālde birmeñiz 

(  

121.29 ) daħı öziñizni yaraŧķan allahdan ķorķıñız ( ) ve öziñizden 
evvelgilerniñ 

 

II / 122 

 

122.1 ħalķlarından ķorķıñız (śaķlanıñız) ( ) şuǾayyib Ǿahmnıñ ķavmi 
eytdiler ançaķ 

122.2 sin siĥrlenmiş ādemlerdensün ( ) ve sin tügilsün meger bizniñ kibi 
ādemsün 

122.3 bizden artuķlıġıñ yoķdur ( ) ve düristlikde biz sini 
peyġamberlikni daǾvāñda 

122.4 yalġançılardan diyü gümān ķılamız ( ) bes bizniñ 
üzerimizge kökden kisekler 

122.5 tüşür ( ) eger daǾvāñda rast sözlilerden bolsañ 

( ) 

122.6 şuǾayyib Ǿahm eytdi sizniñ ķılġan işiñizni minden bilgüçirekdür ve sizge münāsib 
bolġan Ǿaźābnı 
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122.7 özi bilüp indürür ( ) bes şuǾayyib Ǿahm ķavmi şuǾayyibni yalġanġa tutdılar 

(  

122.8 ) bes şuǾayyib Ǿahm ķavmni buluŧ kölegelegen künniñ Ǿaźābı tutdı yaǾnį 
allahü teǾālā yidi 

122.9 künni ġāyet issi ķıldı tamām yılġa śuları ķaynadı şundan śoñ buluŧ žāhir boldı şol buluŧ 

122.10 astına cıyuldılar şundan śoñ allahü teǾālā kökden oŧ yaġdurdı hemmesi yanup helāk 

boldılar (  

122.11 ) düristlikde kölege küniniñ Ǿaźābı uluġ künniñ Ǿaźābı boldı 

(  

122.12 ) düristlikde źikr ķılınġan şuǾayyib Ǿahm ķıśśasında iǾtibār iyesine uluġ Ǿibret 

hem vaǾaž bardur (  

122.13 ) ve şuǾayyib ķavminiñ köbisi şuǾayyib Ǿahmge įmān kitürüvçi bolmadı 

(  

122.14 ) daħı düristlikde siniñ rabbiñ ey muĥammed (śallallahü Ǿaleyh ve 
sellem) elbette düşmānlarından 

122.15 öç aluvġa küçi yitküçidür hem mühlet birüvinde şefķatlidür allahü teǾālā şuǾrāǿ 
sūresinde niçe peyġamberlerniñ 

122.16 ķıśśalarını resūl allahġa beyān itdi: peyġamberlerniñ dįn üyretür içün ķavmleri 
ŧarafından ni ķadar eźā ve cefā 

122.17 körüvlerini hem her birisiniñ ķavminde niçe türli bozuķ işler bolduķnı ve her ķayusınıñ 
özlerine münāsib 

122.18 Ǿaźāb çikdüklerini * bu yidi peyġamberniñ ķıśśasını beyāndan maķśūd resūl allahnıñ 
köñlini tesliye allahnıñ 

122.19 yardeminden ümįdsiz bolmavı resūl allahnıñ ķavmni ķorķutuv eger evvelgi ķavmler 
ķılġan işlerniñ meŝelni ķılsalar 

122.20 alarġa irişken Ǿaźābnıñ resūl allah ümmetine de irişeçekni bildürüv ( ) 

( ) 

122.21 daħı düristlikde ol ķurān bütün Ǿālemniñ rabbisi bolġan allah ŧarafından indürülmişdür 

(  
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122.22 ) ol ķurānnı siniñ ķalbiñ üzerine vaĥyde uşançlı bolġan rūĥ (cebrāǿįl 
Ǿahm) 

122.23 indürdi bu āyet źikr ķılınġan yidi türli ķıśśanıñ ĥaķlıķnı taķrįr bola hem ķurānnıñ muǾciz 
boluvına 

122.24 ve resūl allahnıñ ĥaķķ peyġamber boluvına tenbiye bola çünki bu ķıśśalardan ħaber 
birüv elbette allahdan vaĥy bola çünki 

122.25 bu ķıśśalarnı resūl allah vaĥyden başķa hiç ŧarįķ birlen bilgeni yoķ ķalbden cān murād 
bolsa ħaślavnıñ 

122.26 vechesi žāhir eger ķalbden maĥśūś Ǿużv murād bolsa ķalbni ħaślavnıñ vechesi çünki 
rūĥānį bolġan 

122.27 maǾnālar ol cānġa ine śoñra ķalb birlen cān arasında taǾallüķ bolduķı içün ķalbke köçe 
andan meynige 

122.28 aşa bes ķuvve-i müteħayyileniñ levĥi (ŧaķŧası) ol rūĥāni maǾnālar birlen naķşlene 

(beyđāvį) ( ) 

122.29 bildürüp ķorķutuvçılardan bolmaķıñ içün ( ) açuķ bolġan Ǿarab tili 
birlen bildürüp 

 

II / 123 

 

123.1 ķorķutuvçılardan boluvıñ yā ki açuķ bolġan Ǿarab tili birlen ķalbiñ üzerine cebrāǿįl 
(Ǿahm) 

123.2 indürdi maǾnāsında çünki Ǿacem tilinde bolsa Ǿarab ķavmi fehm ķıla almaslar idi bes 
ķorķutuvda fāǿįde bolmas 

123.3 idi bes bu vaķtde ķalbini ħāślavnıñ sebebi çünki Ǿarab tilinden başķa tilde indürülse 
ķalbke indürülmey 

123.4 tilke indürülür idi çünki Ǿarabda Ǿarab bolmaġan kişiniñ tilini bilürge mümkin likin 
ķalbde 

123.5 ana tili gine ķararlana (aĥmediye) ( ) daħı düristlikde ol ķurān 
evvelgilerniñ 

123.6 kitāblarında hem ŝābitdür yaǾnį kütb-i semāviyede ķurānnı źikr bardur yā ki ķurānnıñ 
maǾnāsı ŝābitdür 

123.7 maǾnāsında yā ki resūl allahnıñ śıfatı ŝābitdür maǾnāsında ikinçi iĥtimālge (ķurānnıñ 
maǾnāsı ŝābit boluv 



  1463

123.8 iĥtimāline) bināǿen namāzda fārisį tili birlen ķırāǿatnıñ düristligine istidlāl ķılġanlar 
çünki 

123.9 ķurānnıñ maǾnāsı başķa kütb-i semāviyede ŝābit bolsa ķurān diyü maǾnāġa da ıŧlāķ 
ķılına 

123.10 iken bes ķurānnı başķa tilge terceme ķılınġanda hem ķurān bola çünki elbette başķa 
semāvį kitāblarda 

123.11 ķurān Ǿarab tilinde bolmadı (ziyāde beyān-ı aĥmediyede) ĥāśıl maǾnāsı ķurān allahdan 
vaĥy anı ĥaźret-i 

123.12 cebrāǿįl resūl allahnıñ ķalbine indürdi ādemlerni açuķ Ǿarab tili birlen ķorķutuv içün 
eger eytsek muĥammed 

123.13 (Ǿahm) bütün ĥalķġa dįn üyretür içün yiberilgen bolsa ni içün anıñ kitābı Ǿarab tilinde 
ingenniñ 

123.14 başķa tillerde inmegen diyü cevābda eytürmiz allahnıñ Ǿādeti ŝarı boldı evvel bir 
ümmetni ıślāĥ ķıluv birlen 

123.15 śoñra bu ümmetni başķa ümmetlerge Ǿilmde hem Ǿamelde miŝāl ķıldı hem bu dįn 
terbiyesi birlen terbiyelengen ümmetni 

123.16 başķa ümmetlerge yiberdi ķurānnıñ Ǿarab tilinde boluvı türüklerniñ çinlerniñ hindlerniñ 
Ǿarablardan da dįnlerine 

123.17 tüsmek ķıluv yüzinden birinçi śalābetli müselmān boluvlarından menǾ ķılmay allahnıñ 
Ǿādeti şol revişçe yürügen 

123.18 hem ādemlerniñ Ǿādetinde şol revişçe çünki şarķ ħalķın ĥimāye ve muĥāfaža daǾvāsında 
bolġan yevropa devletleri de 

123.19 sįyāsetlerini özleriniñ ħāś tilleri birlen tedbįr ķılalar (śaffetu’l-Ǿirfān) ( ) 
eyā mekke 

123.20 kāfirleri içün ķurānnıñ allahdan indürülmiş boluvına yā ki muĥammed śallallahü Ǿaleyh 
ve sellemniñ peyġamber boluvına 

123.21 Ǿalāmet bolmadı mu ( ) benį isrāǿįl Ǿālimleriniñ kitāblarında 
resūl allahnıñ 

123.22 śıfatnı bilüvleri ( ) ve eger biz ķurānnı Ǿarab bolmaġan 
ādemlerden baǾżısına 

123.23 indürsek idi yā ki Ǿarab tilinden başķa tilde indürsek idi maǾnāsında ( ) bes 
ol 
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123.24 ķurān indürülmiş Ǿarab bolmaġan ādem, ķurānnı mekke kāfirlerine oķusa idi 

( ) mekke kāfirleri 

123.25 düşmānlıķları ve tekebbürlikleri içün ol ādemge įmān kitürüvçi bolmaslar idi 

(  

123.26 ) oşandaķ kāfirlerniñ köñillerine küfrni kiritdük biz 

(  

123.27 ) rencitküçi Ǿaźābnı körgenlerine ķadar ķurānġa įmān kitürmesler 

( ) 

123.28 bes ķurānġa įmān kitürmegen ādemlerge rencitküçi Ǿaźāb kinet kilür ĥālbūkim alar 
Ǿaźābnıñ kilüvini 

123.29 bilmesler ( ) bes Ǿaźāb kilgeç eytürler eyā biz mühlet birilmiş 
tügil mi diyü 

 

II / 124 

 

124.1 ( ) eyā bizniñ Ǿaźābımıznı aşuķdururlar mı ol kāfirler 

( ) 

124.2 ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) ħaber bir miñe eger biz mekke kāfirlerini dünyā 
fāǿideleri birlen köp yıllar fāǿidelendürsek 

124.3 ( ) munıñ śoñında ol kāfirlerge vaǾįd ķılınġan nerseleri (Ǿaźāb) 

kilse (  

124.4 ) mekke kāfirlerinden nerseni muñsız ķılur fāǿidelengen 
nerseleri Ǿaźābnı 

124.5 yiberüvde elbette hiç nerseni muñsız ķılmas yā ki köp yıllar fāǿidelenüvleri Ǿaźābnı 
yiberüvde 

124.6 fāǿide birmedi hem alardan muñsız ķılmadı maǾnāsında ( ) ve biz hiç 
ķaryeden 
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124.7 (ehlinden) helāk ķılmaduķ ( ) meger helāk ķılduķ ise ol ķarye (ehli) 
içün 

124.8 ķorķutuvçılar boldı yaǾnį hiçbir ķarye ehlini evvel peyġamber yiberüp dįnni 
üyretmesinden burun 

124.9 helāk ķılmaduķ ( ) ol ķavmni vaǾažlar içün ķorķutuvçılar bardur yaǾnį yiberdük 

(  

124.10 ) daħı biz hiçbir bendege žulm ķıluvçı bolmaduķ yaǾnį ķorķutuvçı yibermesden 
burun helāk 

124.11 ķıluv birlen ( ) ve ķurānnı şeyŧānlar indürmedi yaǾnį müşrikler zuǾm 
ķılġança ķurān 

124.12 şeyŧānlarnıñ kāhin (ġaybden ħaber birüvçi)lerniñ köñillerine śalġan nerseleri ķabįlinden 

tügil (  

124.13 ) daħı şeyŧānlarġa ķurān birlen inüvleri dürist bolmadı ( ) daħı 
şeyŧānlarnıñ 

124.14 ķurānnı indürüvge ķuvvetleri de yitmes ( ) düristlikde ol şeyŧānlar 
feriştelerniñ 

124.15 sözlerini işitüvden śoralmışlardur yaǾnį işite almaslar çünki ferişteler sözini işitüvleri 
içün 

124.16 feriştelerge źātlarınıñ śıfatlarında hem allahnıñ feyżini ķabūlde şeyŧānlarnıñ müşārik 
boluvı şarŧ şeyŧānlarnıñ 

124.17 nefs-i şerįreleriniñ feyż-i ĥaķnı ķabūli mümkin tügil ( ) bes ey 
muĥammed Ǿahm allah birlen 

124.18 ikinçi maǾbūd ündeme ( ) bes eger ikinçi maǾbūd ündeseñ Ǿaźāb 
ķılınmışlar 

124.19 cümlesinden bolursun (allahü teǾālānıñ resūl allahġa bu ŧarįķ ħiŧāb ķıluvı resūl allahnı 
iħlāśını 

124.20 artduruvġa ķozġaltuv ve başķa bendelerge şefķat bola ( ) ve ey 
muĥammed Ǿahm yaķın 

124.21 bolġan ķabįleleriñni Ǿaźāb birlen ķorķuŧ (bu āyet ingen śoñında resūl allah śafā ŧaġına 
minüp her ķayu 
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124.22 ķabįlesini çaķurdı ve her ķayusı cıyuldılar resūl allah bularġa eytdi ey Ǿabdu’l-muŧŧalib 
balaları ey hāşim 

124.23 balaları ey Ǿabd-ı menāf balaları ey Ǿabbās ve ey śafįye min sizniñ ĥaķıñızda allahnıñ 
Ǿaźābından hiç nerseni 

124.24 mālik tügilmün ve sizni allahnıñ ķaŧı Ǿaźābı birlen ķorķuŧamun diyü 

(  

124.25 ) daħı müǿminlerden öziñe iyergen ādemlerge ķanaŧıñnı töşe ve cānibiñni 
yumşaķ ķıl yaǾnį 

124.26 şefķatli bol dimek ( ) bes eger ķabįleñ siñe Ǿāśį bolsalar yaǾnį iyermeseler 

(  

124.27 ) bes eyt sin alarġa min sizniñ ķılġan işiñizden bizgüçimün diyü 

(  

124.28 ) daħı düşmānlarına ġālib boluvçı dostlarına merĥamet ve yardem ķıluvçı 
allahġa 

124.29 işleriñni ŧapşır ( ) şundayın allahġa işleriñni ŧapşır ol allah sini 
namāzġa 

124.30 turduķıñ vaķtde körür ( ) daħı namāz vaķtlarında namāz oķuvçılar 

 

II / 125 

 

125.1 içinde ayaķ üzere baśķan ve olturġan ĥālde eylenüviñni körür yaǾnį namāz türli ĥālde 
boluvıñnı körür 

125.2 ( ) düristlikde ol allah siniñ söziñni işitüvçidür ve niyet ķılġan nerseñni 

bilgüçidür (  

125.3 ) eyā sizge ħaber bireym mü kimler üzerine şeyŧānlar iner 

(  

125.4 ) şeyŧānlar iner her bir yalġançı ve yavız kişi üzerine müslįmetü’l- keźźāb ve 
başķa yalġançı 
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125.5 kāhinler kibi ( ) şeyŧānlar feriştelerden işitken nerselerini 
özleriniñ 

125.6 dostlarına śalurlar şeyŧānlar recm (aŧuv) birlen ŧıyılmasdan burun feriştelerniñ sözlerini 
işitürler 

125.7 idi hem feriştelerden baǾżı nerselerni işitüp dostlarına ilķāǿ ķılalar idi yā ki yalġançı 
yavızlar 

125.8 (kāhinler) şeyŧānlar sözine ķulaķlarını śalup alardan vehmį nerseni alup kişilerge 
söyleyler 

125.9 idi maǾnāsına ĥālbūkim ol şeyŧānlarnıñ köpisi yalġançılardur çünki feriştelerden 
tiyüşinçe işitse 

125.10 almadılar yā ki şeyŧānlar sözini ķulaķġa alġan ādemlerniñ köpisi yalġançılardur 

maǾnāsında (  

125.11 ) cırçılar alarġa çikden azġan ādemler iyerür bes muĥammed śallallahü 
Ǿaleyh ve sellemge iyergen 

125.12 ādemler azġunlar tügil bes resūl allah da şāǾir tügil ( ) eyā 
bilmeysün mi ey 

125.13 muĥammed (Ǿahm) düristlikde ol cırçılar sözden her çuķurda yaǾnį her fende yā ki her 
bir bāŧıl ve laġvda ĥayrān 

125.14 ķalurlar çünki cırçılarnıñ köp muķaddemeleri ĥayāli ĥaķįķatsiz gine 

( ) daħı düristlikde 

125.15 ol cırçılar cırlavlarunda ķılmaġan nerselerini eytürler ( ) 
meger 

125.16 şundayın şāǾirlerge azġunlar iyermes ol şāǾirler įmān kitürdiler hem izgü işler ķıldılar 

(  

125.17 ) daħı allahnı köp źikr itdiler ( ) daħı kāfirler 
ŧarafından ķabāĥat 

125.18 şiǾrler birlen žulm ķılınmış bolduķları śoñından alardan şiǾr birlen öç aldılar bu 
şāǾirlerniñ miŝālları 

125.19 revāĥa oġlı Ǿabdu’l-lah ŝābit oġlı ĥasān mālik oġlı kaǾb kibiler bular resūl allahnıñ 
şāǾirleridür 
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125.20 ( ) ve žulm ķılġan ādemler tiz bilürler ( ) ölgenniñ 
śoñında 

125.21 ķaytaçaķ orunnıñ ķayusına ķayturlar yaǾnį şol orunlarnı ölgeç elbette bileçeklerdür . 
şuǾrāǿ 

125.22 sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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125.23 yikirmi yidinçi neml sūresi mekkede ingen toķsan üç āyet 

125.24 bismi’l-laĥi’r-raĥmani’r-raĥįm 

125.25 ( ) allahü teǾālā murād bolġan maǾnāsını özi bilür ( ) bu sūreniñ 
āyetleri 

125.26 ķurān āyetleridür ( ) daħı žāhir bolġan kitābnıñ āyetleridür yaǾnį levĥü’l-
maĥfūžnıñ 

125.27 çünki levĥü’l-maĥfūžda her bir bolaçaķ nerse açuķ itüp yazıldı 

( ) ol āyetler 

125.28 azġunlıķdan toġrılıķġa köndürgüçi hem müǿminlerge süyünç bolġanları ĥālde 

( ) 

 

II / 126 

 

126.1 şundayın müǿminlerdür alar namāz oķurlar ( ) daħı zekāt birürler 

( ) 

126.2 daħı alar āħiret künine şiksiz uşanurlar ( ) düristlikde āħiret 
künine 

126.3 įmān kitürmegen ādemler ( ) ol ādemler içün ķabāĥat Ǿamellerini körkem 
ve ziynetli itüp 

126.4 körsetdük ( ) bes ol ādemler ol Ǿamellerinde ĥayrān bolurlar ve ol ķabāĥat 
Ǿamellerine iyergen 

126.5 żarar yā ki fāǿideni bilmesler ( ) bu āħiret künine įmān kitürmegen ādemler 

( ) 

126.6 şundayın ādemlerdür alarġa dünyāda Ǿaźābnıñ yavızı bolur (bedr śoġışında öltürülüv ve 
esįr boluv kibi 

126.7 ( ) daħı alar āħiret künine Ǿaźābķa tiyüşli boluvları ve ŝevābdan 
maĥrūm boluvları 

126.8 sebebli bigrek żarar itüvçilerdür ( ) daħı düristlikde sin ey muĥammed 
(Ǿahm) ķurānnı 
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126.9 birilmiş bolursun ( ) her işde ĥikmet iyesi ve her işni bilüvçi bolġan 
allahnıñ ĥużūrından 

126.10 beyđāvį iyesi eyte bu āyetde allahnıñ Ǿilm birlen ĥikmetni birge kitürüvni Ǿilm-i Ǿām 
bolup ĥikmetniñ işini muĥkem 

126.11 ķıluvġa delālet ķıluvı içün hem ķurān Ǿilmleriniñ ĥikmet bolġanları da bar (Ǿaķāyid  ve 
şerāyiǾ gibi) hem ĥikmet 

126.12 bolmaġanları da bar (ķıśśalar ve ġaybden ħaberler kibi) ikinçilikni bildürüv içündi 
munıñ śoñında allahü teǾālā 

126.13 şol Ǿilmlerniñ baǾżısını beyān ķılup eytedür ( ) ey muĥammed (Ǿahm) şol 
vaķtni źikr ķıl 

126.14 ol vaķtde mūsā ehline (ĥażret-i şuǾayyib ķızı bolġan ħatunna) eytdi ( ) 
düristlikde min 

126.15 oŧ kördim ( ) ol oŧdan sizge yol ħaberi birlen kilürmün ĥażret-i mūsā 
yolda 

126.16 adaşķan bolġan ( ) yā ki oŧdan ķabızup alınġan oŧ şuǾlesi birlen 
kilürmün 

126.17 ( ) sizniñ oŧda calınuvıñıznı ümįd itkenim ĥālde ( ) 
ĥażret-i 

126.18 mūsā oŧķa kilgen zamānda mübārek bolınmış bolmaķ birlen nidāǿ ķılındı yaǾnį allah 
mübārekligini birgey idi diyü 

126.19 eytildi ( ) oŧ ornında bolġan ādem daħı oŧnıñ tiresinde bolġan Ǿaķl 
iyeleri nidā 

126.20 ķılındı bu āyetniñ žāhiri her bir arż-ı şāmdan bu mübārek çuķurda hem tiresinde bolġan 
Ǿaķl iyelerinden Ǿām çünki bu 

126.21 mübārek çuķur hem tireleri peyġamberlerniñ peyġamber itüp yiberilgen orunları yā ki 
ĥażret-i mūsā birlen çuķur 

126.22 teyresinde ĥāżir bolġan ferişteler murād ( ) bütün Ǿālemniñ 
terbiye ķıluvçısı bolġan 

126.23 allahnı ġayrge oħşamaķdan pāklaymun ve yıraķ ķılamun bu söz nidāǿ ķılġan nerseniñ 
tamāmından ĥażret-i mūsānıñ allahnıñ 

126.24 sözini işitüvinden allahnı ġayrge oħşatuv ve hem ķılınmasun içün allahü teǾālā źikr  itdi 

(  
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126.25 ) ey mūsā düristlikde şāǿn min her işde üstün bolġan ve ĥikmet iyesi bolġan 

allahmun (  

126.26 ) daħı ŧayaġıñnı ŧaşla diyü nidā ķılındı ( ) ĥażret-i mūsā 
ŧayaġnı 

126.27 ŧaşlaġaç ŧayaġını göyā ki tiz yürüy turġan cılan kibi silkinür körgeni zamānda 

( ) 

126.28 arŧı birlen bolġan ĥālde yüz döndürdi ve kiri ŧayaġı yanına ķaytmadı ( ) 
allah (teǾālā) 

126.29 eytdi ey mūsā ķorķma ( ) düristlikde minim ĥużūrımda (vaĥy 
ķılġan vaķŧimde) 

 

II / 127 

 

127.1 peyġamberler ķorķmaslar ( ) likin özine ķılġan žulm ķılġan ādem 

( ) munıñ śoñında  

127.2 yavızlıķdan śoñ izgülikni almaşdursa yaǾnį izgülik ķılsa ( ) bes düristlikde 
ol 

127.3 ādemni yarlıķaġuçımun hem añar raĥmet ķıluvçımun ( ) daħı ey mūsā 
ķolıñnı 

127.4 kölmegiñniñ yaķasına kirit ( ) alalıķ āfetinden başķa śāf aķ bolġan 
ĥālde 

127.5 çıġar ķolıñ ( ) ŧoķız türli muǾcize cümlesinde bolġan ĥālde yā ki ŧoķız türlü 
muǾcize birlen 

127.6 yiberilgeniñ ĥālde ol muǾcizeler ŧūfan-ı cerād (çikirtke) ķamel-i đafādıǾ dem yed-i Ǿaśā 
beyānı ötken 

127.7 idi ( ) firǾavunge ķavmine yiberilgeniñ ĥālde ( ) 
düristlikde 

127.8 ol firǾavunlar allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçı ķavm boldılar ( ) 
firǾavunlerge mūsā 
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127.9 (Ǿahm)nıñ kitürüvi birlen bizniñ āyetlerimiz žāhir bolġan ĥālde kilgenleri zamānda 

(  

127.10 ) firǾavunlar eytdiler bu mūsā kitürgen āyetler (muǾcizeler) žāhir siĥrdür diyü 

( ) firǾavunlar 

127.11 bizniñ āyetlerimizni inkār itdiler ( ) ĥālbūkim özleri bizniñ 
āyetlerimizni şiksiz bildiler 

127.12 ( ) özlerine žulm içün ve įmāndan tekebbürlenüv içün inkār eylediler 

(  

127.13 ) bes ey muĥammed (Ǿahm) iǾtibār ķılup ķara bozuķlıķ ķıluvçılarnıñ śoñġı 
ĥāli niçük boldı 

127.14 yaǾnį dünyāda śuġa ġarķ bolmaķ āħiretde oŧda yanmaķ ( ) 
ve taĥķįķ dāvud 

127.15 hem süleymān (Ǿaleyhi’s-selām)ġa şerįǾat ve siyāset Ǿilmini birdük ( ) 
daħı dāvud birlen 

127.16 süleymān eytdiler bir maķŧav śıfatı şundayın allahġa bolsun ( ) 
ol allah 

127.17 bizni müǿmin ķullarından köpisi üzerine peyġamberlik birlen artuķ ķıldı 

( ) daħı 

127.18 süleymān (Ǿahm) atası dāvud (Ǿahm) dan peyġamberlikni yā ki Ǿilmini yā ki 
pādişāhlıķnı mįrāŝ itüp 

127.19 aldı ( ) daħı süleymān (Ǿahm) eytdi ey ādemler ( ) 
ķuşlar 

127.20 sözini añlavnı üyretilmiş bolduķ yaǾnį süleymān Ǿahmnıñ muǾcizesi ķuşlar sözini añlav 
ve bilüv 

127.21 boldı ( ) daħı her bir peyġamber birile turġan nerseden birilmiş bolduķ 

(  

127.22 ) düristlikde bu bizge birilgen nerse elbette žāhir allahnıñ fażlıdur 

( ) 
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127.23 daħı süleymānġa iyergen Ǿaslerleri cıyılmış boldı ( ) cinlerden hem 
ādemlerden 

127.24 daħı ķuşlardan ( ) bes alar ĥabs ķılınurlar yaǾnį evvel tamām cıyılmış bolurlar 
da munıñ 

127.25 soñında sürilmiş bolurlar ( ) süleymān Ǿahm cıyılġan Ǿaskeri 
birlen her ķayçan 

127.26 şāmdaġı ķurmısķa çuķurına kilseler yaǾnį kilgenleri zamānda ( ) bir ķurmısķa 

eytdi (  

127.27 ) ey ķurmısķalar tura turġan orunlarıñızġa kiriñiz 

(  

127.28 ) süleymān hem Ǿaskeri sizni ŧaptamasun ( ) ĥālbūkim alar sizni bilmesler 
yaǾnį 

 

II / 128 

 

128.1 bilseler elbette ŧaptamaslar çünki peyġamberler allahnıñ ħalķna žulm ķılmaylar likin 
bilmeyinçe ŧapŧav iĥtimālleri 

128.2 bar ( ) bes ĥażret-i süleymān ķurmısķanıñ sözinden kilgeni ĥālde aķrun 
ġına kildi 

128.3 yā ki evvel tüşlerni gine körsetüp cılmaydı śoñra bir az ŧavış ile kildi 

(  

128.4 ) daħı süleymān Ǿahm eytdi ey rabbim niǾmetiñe şükr ķıluvnı ķalbime śal 

(  

128.5 ) şundayın niǾmetiñe şükr ķıluvnı ķalbime śal ol niǾmet birlen miñe hem 
atama anama enǾām 

128.6 ķıldıñ ( ) daħı öziñ rāżı bola turġan izgü Ǿamelni ķıluvımnı ķöñlime 
śal 
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128.7 ( ) daħı raĥmetiñ birlen miñe izgü ķullaruñ cümlesine kirit 

(  

128.8 ) ve bir vaķtde süleymān Ǿahm ķuşlarnı tikşürdi aralarında hüdhüdni ŧapmadı 

(  

128.9 ) bes süleymān Ǿahm eytdi miñe ni boldı hüdhüdni körmeym ( ) 
belki hüdhüd 

128.10 ġāǿiblerden mi yaǾnį süleymān Ǿahm hüdhüdni körmegeni zamānda ĥāżir bola turup 
körmey turġanmun diyü  

128.11 žann ķıldı munıñ śoñında hüdhüdniñ ġāǿib idükni bildi ( ) elbette 
hüdhüdni 

128.12 ķaŧı Ǿaźāb birlen Ǿaźāb ķılurmun yaǾnį ķanaŧnı yolķarmun yā ki ķuyaş issiligine 
śalurmun yā ki 

128.13 ķurmısķa oyasına śalurmun didi ( ) yeise hüdhüdni boġazlarmun başķa 
ķuşlarġa 

128.14 Ǿibret bolsun içün ( ) yā ki Ǿüźeyrni açuķ bildüre turġan delįl 

128.15 birlen kilür miñe yaǾnį Ǿüźeyrni beyān ķıla turġan açuķ delįl birlen kilmese evvelgi 

128.16 iki vaǾįdniñ birisini ķılurmun maǾnāsında ( ) bes hüdhüd şundan śoñ 

128.17 yıraķ bolmaġan zamān ġına turdı yaǾnį tiz zamāndan ķaytdı ( ) 
bes hüdhüd 

128.18 eytdi ey süleymān (Ǿahm) sin tüşünmegen nersege tüşündim yaǾnį sin bilmegen nerseni 
bildim yaǾnį sebāǿ 

128.19 ħaberinden ( ) daħı min siñe sebāǿ (yemende bir ķabįle yā ki 
şehr ismi) den şiksiz 

128.20 bolġan ħaber kitürdim ( ) düristlikde min sebāǿ ehline pādişāhlıķ ite 
turġan 

128.21 bir ħatunnı tapdım ( reyyān oġlı mālikniñ oġlı şerāĥil ķızı belķīs) ( ) 
daħı 

128.22 ol ĥātunġa pādişāhlarġa kirek bolġan nerselerden her bir nerse birilmiş boldı 

( ) daħı 
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128.23 ol ħatunnıñ uluġ Ǿarşsı (serįri) bardur ( ) ol 

128.24 pādişāh ħatunnı hem ol ħatunnıñ ķavmini tapduķ allahdan başķa ķuyaşķa secde ķılalar 

(  

128.25 ) daħı ol ħatun hem de ķavminiñ ķabāĥat Ǿamellerini şeyŧān körkem ve ziynetli 
itüp körsetdi 

128.26 ( ) bes şeyŧān alarnı ĥaķķ ve toġrı yoldan ŧıydı ( ) bes alar 
ĥaķķ 

128.27 ve toġrı yolġa könülmesler ( ) şeyŧān alarnı ĥaķķ ve toġrı yoldan ŧıydı allahġa 
secde 

128.28 ķılmasunlar içün ( ) şundayın allahġa secde 
ķılmasunlar içün ol 

128.29 allah köklerde hem yirlerde yaġmur birlen öse turġan nerselerni çıġarur yaǾnį köklerden 
(buluŧdan) yaġmur 

 

II / 129 

 

129.1 çıġarur hem yirlerde öse turġan nerselerni çıġarur ( ) daħı ol 
allah sizniñ 

129.2 yaşirgen nerseleriñizni hem āşikāre ķılġan nerseleriñizni bilür ( ) allah 
hiçbir maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ 

129.3 yoķdur meger ol allah (teǾālā) ginedür. ( ) ol allah uluġ bolġan Ǿarşnıñ 

rabbisidür (  

129.4 ) ħażret-i süleymān eytdi ħaber birgen nerseñde oylap ķararmız 

( ) 

129.5 rast itdiñ mi yā ki yalġançılardan boldıñ mı sin ( ) minim bu kitābım 
(ħaŧem) birlen bar 

129.6 ( ) bes bu mektūbımnı (ħaŧemni) belķīske hem ķavmine taşla (bir) 

( ) munıñ śoñında 
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129.7 alardan yüz döndür ve yaķın orunda toķtap tur  ( ) bes ķara nindeyin söz 
birlen 

129.8 ķayturlar yaǾnį baǾżısı baǾżısına nindeyin söz birlen ķaytur ĥāśıl ni söyleşürler 

( ) 

129.9 hüdhüd ŧarafından belķīske ħaŧ birilgen śoñında belķīs eytdi ey cemāǾat ( ) 
düristlikde 

129.10 miñe taşlanmış boldı ( ) ĥürmetli ve uluġ bolġan mektūb (ħaŧ) ol ĥürmetli 
ħaŧ 

129.11 kimden didiler ( ) belķīs eytdi ol mektūb süleymān (Ǿahm)dan ( ) daħı 
düristlikde 

129.12 ol mektūb yā ki mektūbnıñ mażmūnı ( )dur yaǾnį ĥażret-i süleymān 
mektūbnı allahnıñ 

129.13 źātına hem śıfatlarına delālet ķıla turġan bismi’l-lah birlen başladı ( ) 
minim üzerime tekebbürlenmeñiz 

129.14 yine de süleymān Ǿahm ķabāĥat śıfatlarnıñ anası bolġan tekebbürlikden ŧıydı 

( ) daħı 

129.15 boy sunġanıñız ĥālde miñe kiliñizine süleymān Ǿahm bütün körkem ħalķlarnıñ anası 
bolġan islām birlen emr 

129.16 ķıldı islām birlen emr ķıluvı öziniñ peyġamberligine delįl ķāǿim bolġannıñ śoñında 

(  

129.17 ) belķīs eytdi ey cemāǾat minim bu işimde miñe fetvā biriñiz ve bu ĥaķda 
öziñizniñ śevāb 

129.18 körgen nerseñizni söyleñiz ( ) sizniñ güvāhlıķ birüviñizge ķadar hiç 

129.19 işini kisküçi bolmadım (bu pādişāh ħatun bolsa da idāresi meşrūŧa bolġan iken) yine de 
bu hüdhüd 

129.20 hem ķurmısķa ķıśśasından fehmlene ĥayvānlarġa Ǿaķlnı hem bilüv ķuvvesini evvel iŝbāt 
ķıluvçı ķurān idüki çünki 

129.21 hüdhüdniñ sözi ve süleymān ǾaleyhiǾs-selāmge belķīs ĥālinden ħaber birüvi hem bir 
ķurmısķanıñ yoldaşlarına naśįĥat 

129.22 ķıluvı ĥayvānlarda Ǿaķl ve fikr boluvġa açuķ delįl bola bes ĥayvānlarda Ǿaķl hem fikr 
boluvnı iŝbātke ŧırışķan 
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129.23 bu zamānnıñ Ǿulemāsı neml sūresine diķķat birlen ķarasalar maķśūdlarını bolurlar  

( ) 

129.24 belķīsnıñ ķavmi cevāb birüp eytdiler biz ķuvvet iyesimiz ( ) daħı 
śoġışda ķaŧı 

129.25 tutuv iyelerimiz yaǾnį bahādīrlarımız ( ) ve iş siñe tapşırılmışdur 

( ) bes 

129.26 oylap ķara bizge nerse buyurursañ śoġışurġa yā ki śulĥ ķılurġa mı biz her ikisinde de 

siñe iyeremiz (  

129.27 ) belķīs ķavminiñ śoġış ķıluvġa meyllerini sizüp śulĥnı 
maǾķūl 

129.28 kördükni añlaŧup ķavmine eytdi pādişāhlar her ķayçan ķaryege kirseler ol ķaryeni 
bozalar ve ħarāb 

 

II / 130 

 

130.1 iteler ( ) daħı māllarnı ŧalav birlen yurŧlarını ħarāb ķıluv birlen ol ķarye 

130.2 ehliniñ ķaderlilerini ķadersiz ķılalar ( ) ve pādişāhlar oşandaķ ķılalar 

didi (  

130.3 ) ve düristlikde min süleymān (Ǿahm) hem ķavmine hediye (bölek) 
yibergüçimün yaǾnį öz 

130.4 mülkimden hediyeler birlen ilçiler yiberemün ( ) bes oylap 
ķararmun ilçiler 

130.5 nerse birlen ķayturlar şuñar ķarap iş ķılurmız belķīs ĥażret-i süleymānge Ǿömer ve oġlı 
munźırnı bir ķadar ādemge 

130.6 baş itüp yiberdi ve köp hediyeler yiberdi cāriyeler kiyiminde ir balalar ve ir balalar 
kiyiminde cāriyeler (ķız balalar) 

130.7  yiberdi ve başķa tişüksiz incü ve tişügi kekri bolġan inci moyınçıķ yiberdi bularnı bir 
śavtķa ķoydı 

130.8 eger peyġamber bolsa irler birlen ķızlarnı ayurur hem incige toġrı tişek tişer ve 
moyınçıķ incilerine 
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130.9 yip ŧaġar didi ilçiler ĥażret-i süleymānnıñ memleketine kilgeç Ǿaskerlerini ve süleymān 
Ǿahmnıñ uluġlıķnı 

130.10 körüp özleriniñ kiyimçiliklerini bildiler ilçiler süleymān Ǿahm ĥużūrına kilüp toķŧadılar 
(ĥażret-i 

130.11 cebrāǿįl süleymān Ǿahmge bu vāķıǾanı aldan bildürgen idi) süleymān Ǿahm ilçilerden 
inciler śalınġan 

130.12 śavtnı śoradı ve śavtda nerse barluġından ħaber birdi hem aġaç ķurtına ( ) emr 
ķıldı 

130.13 aġaç ķurŧı ĥāżir bir tek alup incige śapladı (kiritdi) aķ ķurŧķa emr ķıldı ol ĥāżir yip 

130.14 alup moyınçıķķa ötküzdi mundan śu kitürtüp cāriye hem ġılmānlarġa ķollarunı ve 
yüzlerini yuvarġa 

130.15 ķoşdı cāriyeler śunı bir ķolları birlen alup ikinçi ķollarına śalup ikinçi ķolları birlen 

130.16 yüzlerini yuvdılar hem śunı bilekleriniñ içki yaġına ķoydılar irler śunı bir ķollarına alup 

130.17 şol oķ ķolları birlen yüzlerini yuvdılar hem bilekleriniñ ŧışķı yaġına śunı ķoydılar 
şundan ķayusı 

130.18 cāriye ķayusı ġulām idüki bilindi munıñ śoñında hediyeni ķaytarup yiberdi (bik uzun  
beyān 

130.19 idilgen ķıśśaları da bar biz faķaŧ beyđāvįdan ġına yazduķ ( ) bes ilçi yā ki 
hediye 

130.20 ķılınġan nerse  süleymān Ǿahmge kilgen zamānda ( ) süleymān Ǿahm 
eytdi miñe māl birlen 

130.21 bardım biresiz mi ( ) bes miñe allah birgen nerse (peyġamberlik 
hem dünyāda meŝeli 

130.22 bolmaġan mülk) siz birgen nerseden izgürekdür ( ) belki siz 
hediyeñiz 

130.23 birlen şādlarnursız çünki siz dünyā tirükliginden žāhirini gine bilesiz şunıñ içün de 
hediye birüviñiz sebebli başķalarġa 

130.24 iftiħār idesiz yā ki öziñizge hediye ķılınġan nerse birlen mālını artuķ süydügiñizden 

şādlanasız maǾnāsında ( ) 

130.25 ey ilçi belķīske hem ķavmine kiri ķayt ( ) bes biz belķīske hem ķavmine 
şundayın Ǿaskerler birlen 
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130.26 kilürmiz ( ) belķīs hem ķavminiñ ol Ǿaskerlerge ķarşı tururġa ķudretleri ve 

ķuvvetleri yitmes (  

130.27 ) daħı alarnı sebāǿ şehrinden ħor bolġanları ĥālde çıġarurmız ( ) 
ĥālbūkim alar ħorlanmış 

130.28 bolġan esįrlerdür ( ) süleymān Ǿahm eytdi ey cemāǾat ( ) 
belķīsnıñ serįrini 

130.29 ķayuñız kitürür ( ) belķīslerniñ müselmān bolup miñe kilmeslerinden 
burun çünki eger belķīs 

130.30 müselmān bolsa rıżāsından başķa anıñ mālunı aluv dürist tügil ( ) 
cinlerden ķuvvetli 

 

II / 131 

 

131.1 ve ħabįŝ źāt itdi ( ) belķīsnıñ serįrini ornıñdan 
turmasıñdan 

131.2 burun siñe kitürürmün ( ) daħı düristlikde min ol serįrni yüklev 
üzerine 

131.3 ķuvvetlimün ve uşançlımun diyü ( ) ķaşında allahnıñ 
kitābından Ǿilmį bolġan 

131.4 ādem eytdi yaǾnį süleymān Ǿahmnıñ vezįri berħayā oġlı āśaf yā ki ħıżır yā ki cebrāǿįl 
Ǿaleyhümü’s- 

131.5 selām yā ki başķalar digenler ( ) min belķīsnıñ serįrini siñe kitür  ürmün

(  

131.6 ) siniñ köziñ siñe kiri ķaytuvdan ilk yaǾnį köz açup yumulmasından 

1.8 śayġanlıķdan bola eger süleymān Ǿahmge bolsa ižhār-ı muǾcize maķśūd bola 

burun 

131.7 bu ħiŧāb ifritke yā ki süleymān Ǿahmge bola ifritke bolsa anıñ kitürüv müddeti uzaķġa 

13

( ) bes 
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131.9 süleymān Ǿahm belķīsnıñ serįrini ĥużūrında ķararlanġan tabaķanı zamānda 

( ) süleymān 

Ǿahm 131.10 eytdi Ǿarşını minim içün bu ķadar az müddetde kiterüv ve rabbimniñ fażlındandur 

(  

131.11 ) rabbimn uvı içün miñ rabbimniñ bu niǾmetine şükrāne 
ķılurmun mu yā ki

iñ mini imtiĥān ķıl
 küfrān 

131.12 ķılurmun mu ( ) ve kimdür rabbisiniñ n a iǾmetine şükrāne ķıls
ançaķ öz fāǿidesi 

āne ķılur yaǾnį şükrāne ķıluvınıñ fāǿidesi özine bolur (131.13 içün şükr ) 

lsa bes düristlikd
enǾām 

131.14 ve bir kişi küfrān niǾmet ķı e minim rabbim anıñ şükrinden muñsızdur 
hem añar 

131.15 ķıluvı sebebli cömerŧdür ( ) ĥażret-i sü tdi belķīske serįrini 
belķīske 

leymān ey

nį serįriniñ śıfatını özgert131.16 bilimsiz ķıluvıñız yaǾ iñiz ( ) ķararmız eyā bu 
ħatun serįrin 

131.17 tanuvġa könülür mi ( ) ya ki serįrini tanuvġa könülmegen 

131.18 yā ki allahnı hem allahnıñ resūlini tanuvġa könülür mi yā ki könülmegen ādemlerden 

bolur mı maǾnāsında (

ādemlerden bolur mı 

 

131.19 ) belķīs kilgen zamānda eytildi siniñ Ǿarşıñ oşandaķ idi mi diyü 

131.20 ( ) belķīs eytdi göyā ki bu Ǿarşı kibi idi diyü ( ) daħı bu 
 

ıñ ķudretini hem siniñ pey

ĥāletden

131.21 yā ki bu muǾcizeden ilk bizge allahn ġamberligiñni bilüv 

birildi ( ) daħı 

131.22 biz boy śunuvçılardan bolduķ ( ) daħı belķīsnı allahdan başķa 
ķuyaşķa Ǿibādet 

ıluvı müselmān 131.23 ķ boluvından ŧıydı ( ) düristlikde ol belķīs kāfir 
ķavmden boldı 
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131.24 ( ) belķīsge serāyġa kir diyü eytildi ( ) bes belķīs 
serāynı körgen 

l serāynı uluġ śu diyü ĥesāb ķıldı ( ) daħı iki baltırından açdı 131.25 zamānda o

131.26 ( ) süleymān Ǿaleyh śu diyü žann ķılġan 
nerse

i’s-selām eytdi siniñ 
ñ  piyāladan 

131.27 yasalġan tigüz, yaltıravıķlı serāydur diyü ( ) serāyġa kirgenden 
śoñ 

131.28 belķīs eytdi ey rabbim ķuyaşķa Ǿibādet ķıluvım sebebli nefsime žulm ķıldım 

(  

 

II / 132 

 

132.1 ) daħı süleymān (Ǿahm) birlen birge bütün Ǿālemniñ rabbisi bolġan allahġa emr 
ķılġan nersesinde 

132.2 boy śunarum baǾżılar belķīsnı süle lendi digenler baǾżılar 
hemmeden 

ymān Ǿaleyhi’selām özine cift

132.3 pādişāhsına ciftlendürdi digenler ( ) ve taĥķįķ biz ŝemūd 
ķavmine ķardaşları 

berdük (132.4 śāliĥni peyġamber itüp yi ) allahġa Ǿibādet ķılıñız dimek birlen 
yaǾnį allahnı 

132.5 birleñiz diyü ( ) bes şol vaķtduķ śāliĥ (Ǿahm) nıñ ķavmi 
ķıçķuruşa turġan 

-selām)ge įmān kitürdi ve 132.6 iki fırķa boldılar bir fırķası śāliĥ (Ǿaleyhi’s bir fırķa inkār itdi 
ve her 

132.7 iķi fırķa biz ĥaķlıķda diyü daǾvā ķıladur ( ) śāliĥ (Ǿaleyhi’s-
selām) ķavmine 

avmi birge ķo rġan 
Ǿaźābıñnı 

itür digenler) (

132.8 eytdi ey ķavmim ni içün yavızlıķnı (Ǿaźābnı) aşuķdurasız (ķ rķuta tu

) izgülik (tevbe) ķılmasdan burun (132.9 k ) kāşki 
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132.10 küfriñizden Ǿaźā dan yarlıķav isteseñiz idi (b inmesden burun allah ) raĥmet 
ķılınmış 

132.11 boluvıñız içün ( ) śāliĥ (Ǿahm)nıñ ķavmi śāliĥ (Ǿahm)ġa eytdiler 
biz siniñ 

132.12 birlen hem siñe iyer n şomnanamız yaǾnį sizniñ şomlıġıñızda bizge ķaŧı 
avırlıķlar biri

gen ādemler birle
si artından 

132.13 birisi kilüp tura ( ) śāliĥ (Ǿah nuvıñız (yaǾnį türli 
ķaŧılıķlarġa  

m) eytdi şomna

132.14 dūçār boluvıñıznıñ ) sebebi allah ĥużūrındadur ( ) belki siz şādlıķ v
ından 

ĥān ķılınmış ve fitnelenmiş 

e 
ĥasretlerniñ birisi art

132.15 birisiniñ kilüvi birlen imti ķavmsiz ( ) 
ve ŝemūd ķavminiñ 

132.16 şehrinde toķız kişi boldı ( ) yirde bozu lur boldılar ve 
tüzüklik 

ķlıķ ķı

 bozuķlıķ ķı132.17 ķılmas boldılar yaǾnį işleri faķaŧ luv idi ( ) allah birlen 
ķasem idişkenleri 

ĥālde 132.18 baǾżısı baǾżısına eytdiler ( ) elbette śāliĥ (Ǿahm)nı hem ehlini kiçde 

ötürürmiz (  

132.19 ) munıñ śoñında śāliĥnin ķan (ķıśāś) daǾvāsında velįsi bolġan ādemge eytürmiz 

( ) 

132.20 biz śāliĥniñ ehlini helāk ķılınġan orunda yā ki helāk ķıluvġa ĥāżir bolmaduķ hem özini 

de ötürmedük (  

132.21 ) daħı düristlikde biz sözimiz de rastlarmız diyü eytürmiz ( ) ve śāliĥ 
ķavminiñ bozuķları 

132.22 śāliĥ (Ǿahm) ĥaķında ĥįle ķıluv birl dılar (en ĥįle ķıl ) ve biz de ĥįle ķılmaķ 
birlen mekr ķılduķ yaǾnį mekrlerini 

āk boluvlarına sebeb 132.23 hel ķılduķ ( ) ĥābūkim śāliĥ Ǿahm) ķavmi bizniñ 

mekrimizni bilmesler (

 (
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132.24 ) bes ey m tibār ķılup ķara ŝemūd ķavminiñ uĥammed (Ǿahm) iǾ
bozuķlarınıñ mekrleriniñ 

śoñġı bolġan ĥāl niçük boldı (132.25 ) düristlikde biz ol toķız kişini hem 

132.26 alarnıñ iyergen ķavmlerini hemmesini helāk ķılduķ ( ) bes bular 
ŝemūd 

 ķabįlesiniñ žulmları sebebli boş bolġan yā ki ciymirilgen ĥāldegi ivleridür (132.27 ) 

32.28 düristlikde bu ŝemūd ķavminiñ ķıśśasında Ǿibret bardur ( ) bile turġan ķavm 1

içün (  

 

II / 133 

 

133.1 ) daħı įmān kitürgen ādemlerni (śāliĥ (Ǿahm)nı hem müǿminlerni) helāk 
boluvdan ķutķarduķ 

133.2 ( ) daħı küfrden ve günāhlardan śaķlanuvçı bolġanlarnı helāk boluvdan 

ķutķarduķ ( ) daħı 

ūŧnı yiberdük (133.3 l ) peyġamber itüp yiberdükimiz vaķtde lūŧ (Ǿahm) öziniñ 

ķavmine eytdi (  

133.4 ) eyā fāĥiş iş āŧa ķılasız mı) ĥālbūkim siz ol 
işniñ fā

ke kilesiz mi (yaǾnį liv
ĥiş 

133.5 idükni köñil körüvinden bilesiz ( ) eyā siz mi şehvet içün irlerge 
kilesiz 

133.6 yaǾnį irler birlen iş ķılasız ( ) ħatunlarġa kilüvden başķa ĥālbūkim 
ħatunlarnı şehvet 

öter içün yaraŧġan idi (133.7 ) belki siz nādan ķavmsiz şunıñ içün livāŧanıñ 

ādemniñ133.8 ķabāĥatligini bilmegen  işini ķılasız ( ) bes lūŧ bu  (Ǿahm) ķavminiñ 
sözge 
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133.9 hiç cevābları bolmadı ( ) meger cev ı (ābları eytüvleri bold )  

133.10 lūŧ (Ǿahm)nıñ ehlini ķaryeñizden çıġarıñız ( ) düristlikde lūŧnıñ ehli 

133.11 ķavmi) bizniñ ķılġan işlerimizden pāklikni istey turġan ādemlerdür (

(iyergen 

) bes 

Ǿaźā ķutķarduķ

biz lūŧ (Ǿahm)nı 

133.12 hem ehlini bdan  ( ) meger lūŧnıñ kāfir ħatunnı Ǿaźābdan 

aduķ (  ķutķarm

133.13 ) lūŧ (Ǿahm)nıñ ħatunınıñ Ǿaźābda ķaluvçılardan boluvını taķdįr ķılduķ 

( ) 

133.14 daħı lūŧnıñ kāfir bolġan ķavmi üzerine ŧaşdan bolġan yaġmurnı yaġdurduķ 

( ) bes 

133.15 peyġamberler birlen ķorķutulmış bolġan ķavmniñ yaġmurı Ǿaceb ya ız boldı allahü 
teǾālā kemāl ķudretine ve şāǿnınıñ 

v

17 öç ı beyān ķılġannıñ śoñında resūl allahġa ĥamd itüv birlen buyurdı niteki eytedür 

133.16 uluġlıķına delālet ķıla turġan ķıśśalarnı hem peyġamberlerini ħāslaġan uluġ 
muǾcizelerni hem düşmānlarından 

133. aluvn

( ) ey 

133.18 muĥammed (Ǿahm) her maķtav allahġa bolsun diyü eyt ( ) daħı 
allahnıñ selāmı 

133.19 iħtiyār ķılġan ķulları üzerine bolsun diyü eyt ( ) eyā Ǿibādet ķılġan ādem 

133.20 içün allah mı izgü yā ki müşriklerniñ allahġa şerįk ķılġan nerseleri mi izgü elbette 
müşriklerniñ allahġa 

133.21 şerįk ķılġan nerselerinde izgülik yoķ bu söz
ħorlav içün eytdi 

ni allahü teǾālā müşriklerni ilzām ķıluv ve 

n toķızınçı cüzǿniñ terc133.22 o emesi tamām boldı 

133.23 ( ) eyā maħlūķlarnıñ aślları ve fāǿidelerniñ başı bolġan köklerni 
daħı yirlerni 

133.24 yaraŧķanmun (allah) izgürek mi elbette ol allah hiç nerseni yaraŧuvġa ķudreti bolmaġan 
bāŧıl maǾbūdlardan 
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133.25 izgü ( ) daħı ol allah sizniñ içün kökden śunı indürdi 

(  

133.26 ) bes biz śu birlen körkemlik iyesi bolġan baķçalarnı ösdürdük 

( ) 

133.27 sizniñ içün ol baķçalarnıñ aġaçını ösdürüv mümkin bolmadı ( ) allah birlen 
ikinçi maǾbūd bar mı 

133.28 elbette yoķ ( ) belki siz ĥaklıķdan tevĥįdden avışķuçı ķavmsiz 

( ) 

133.29 eya yirlerni tigüz ķılġanmun (allah) izgürek mi elbette ol Ǿāciz bolġan śanemlerden 

allah izgüdür (  

 

II / 134 

 

134.1 ) daħı ol allah yirniñ orŧalarında yılġalar yaratdı ( ) daħı ol 
yir içün 

134.2 uluġ ŧaġlar yaratdı ( ) daħı tuzlı śulı dingiz birlen ŧaŧlı śulı dingiz 
arasında 

134.3 yir de yaratdı ( ) eyā allah birlen ikinçi maǾbūd bar mı elbette yoķ 

( ) belki 

134.4 ādemlerniñ köpisi ĥaķlıķnı bilmesler ( ) eyā Ǿāciz ādemniñ duǾā 
ķılduķı vaķtinde 

134.5 duǾāsını ķabūl itken (min allah) izgürek mi elbette ol allah izgüdür ( ) daħı 
ol allah ādemden 

134.6 żararnı açar (yiberür) ( ) daħı sizni yirde ħalįfeler ķılur yaǾnį aldıñızda 

134.7 bolġan ķavmlerniñ turaçaķ orunlarnı sizge birür ( ) eyā allah birlen ikinçi 
maǾbūd 
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134.8 bar mı elbette yoķ ( ) allahnıñ niǾmetlerini az ġına źikr ķılursız (yaǾnį bir 
de źikr ķılmaysız 

134.9 ) eyā sizni ķurı yirniñ ve dingizniñ ķaranġulıķlarında toġrı 
yolġa 

134.10 köndüre turġanmun (allah) izgürek mi elbette ol allah izgüdür hiç nersege ķudreti 
bolmaġan śanemlerden 

134.11 ( ) daħı rahmeti (yaġmur) aldından cillerni süyünç itüp kim 

134.12 yiberür elbette allahü teǾālā (cilniñ ĥuśūline sebeb gerçi hevānıñ ŧolķunlanuvı bolsa da 
elbette bu sebebni yaraŧuvçı hem hevāda 

134.13 ŧolķunlanuvġa ķābiliyyetni yaraŧuvçı allahü teǾālā ( ) eyā allah birlen ikinçi 
maǾbūd bar mı elbette yoķ (teǾālā 

134.14 ) allahü teǾālā müşriklerniñ Ǿibādetde şerįk ķılġan nerselerinden bülend 

boldı (  

134.15 ) eyā ħalķnı başda yaraŧup da śoñra ķıyāmet küninde ķaytadan yaraŧķanmun 
(allah) izgürek mi 

134.16 elbette ol allah yaraŧuv śıfatına aślā ķudreti bolmaġan śanemlardan izgü 

( ) 

134.17 daħı sizni kökden ve yirden bolġan sebebler birlen kim rızķlandurur elbette allahü teǾālā 

134.18 ( ) eyā allah birlen munday işke kādir bolġan ikinçi maǾbūd bar mı elbette 
yoķ 

134.19 ) ey muĥammed Ǿahm ikinçi maǾbūdnıñ bu işke ķādir boluvına 
delįliñizni kitüriñiz diyü müşriklerge 

134.20 eyt ( ) eger allahġa başķa nerselerni şerįk ķıluvıñızda rastlardan bolsañız 

134.21 ( ) ey muĥammed Ǿahm eyt siñ mekke müşriklerine 
köklerde ve yirlerde 

134.22 bolġan Ǿaķl iyeleri ġaybni bilmes ( ) likin allahü teǾālā bilür (bu taķdįr istiŝnā-ı 
inķiŧāǿ içün 

134.23 bola müsteŝnįniñ merfūǾ boluvı luġat-i temįmiyege bināǿ bola yā ki köklerde ve yirlerde 
bolġan minden murād allahnıñ 
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134.24 Ǿilmi müteǾalliķ bolġan źātlar murād bolur bu taķdįrde istiŝnā-ı ittisāl içün bola) 

(  

134.25 ) ve mekke müşrikleri ķayu zamānda ķabrlerinden ķobarılmış boluvlarını 

bilmesler (  

134.26 ) belki mekke müşrikleriniñ āħiret ĥaķında bilüvleriniñ sebebleri kāmil boldı 
şulay bolsa da 

134.27 āħiretni de tiyüşinçe bilmediler ( ) belki mekke müşrikleri āħiretden 

şikdedür (  

134.28 ) belki mekke müşrikleriniñ āħiretni bilüvden köñilleri śoķırdur ( ) 
daħı kāfir 
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135.1 bolġan ādemler eytdi ( ) her ķayçan biz tofraķ bolsaķ hem atalarımız 
tofraķ 

135.2 bolsalar ( ) biz tirilüp ķabrlerimizden çıġarulmış bolurmız mini elbette bu 
iş yoķ diyü 

135.3 eytdiler ( ) taĥķįķ biz ķabrlerden ķobarıluv birlen vaǾde 
ķılınduķ 

135.4 (ķorķutulduķ) hem bizden ilk atalarımızda vaǾde ķılındı ( ) bu 
ķabrlerden 

135.5 ķobarıluv vaǾdesi tügildür meger evvelgilerniñ yazġan yalġan ĥikāyetleridür 

( ) ey 

135.6 muĥammed Ǿahm baǾŝni inkār itüvçilerge eyt yirde seyr ķılsañız 

( ) bes 

135.7 iǾtibār ķılup ķarañız baǾŝni inkār itüvçi kāfirlerniñ śoñġı ĥāli niçük boldı ( ) 

135.8 ve ey muĥammed Ǿahm kāfirlerniñ öziñni yalġanġa tutuvlarına ķayġurma 

( ) daħı 
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135.9 kāfirlerniñ ĥaķıñda mekr ķılġan nerselerinden tarlıķda bolma allah sini alarnıñ 

mekrinden śaķlar (  

135.10 ) daħı baǾŝni inkār ķıluvçı kāfirler eytürler bu Ǿaźāb vaǾdesi ķayu zamān 
bolur diyü 

135.11 ( ) eger siz Ǿaźāb birlen vaǾdeñizde rast sözlilerden bolsañız (  

135.12 ) sizge tutaşķuçı bolmaķı yakın boldı diyü eyt ( ) 

135.13 siz aşuķdurġan nerseniñ (Ǿaźābnıñ) baǾżısınıñ ( ) daħı 

135.14 düristlikde siniñ rabbiñ ey muĥammed Ǿahm ādemler üzerine raĥmet ve şefķat iyesidür 

(  

135.15 ) likin ādemlerniñ köpisi bu niǾmetke şükr ķılmaslar 

( ) daħı 

135.16 düristlikde ey muĥammed Ǿahm siniñ rabbiñ ādemlerniñ kökreklerinde yaşirgen 

nerselerni bilür ( ) 

135.17 daħı kökreklerinde āşikāre ķılġan nerselerinde (düşmānlıķlarnı) bilür ve tiyüşli cezāsını 

birür (  

135.18 ) daħı köklerde ve yirlerde hiçbir yaşrin nerse yoķdur ( ) 
meger özinde 

135.19 yazılġan nerseni žāhir ķıluvçı kitābda (levĥü’l-maĥfūžda)dur 

( ) 

135.20 düristlikde bu ķurān isrāǿįl balalarına beyān ķılur ( ) şol nerseniñ köpisini 

(  

135.21 ) alar ol nersede iħtilāf ķılurlar yaǾnį allahnıñ hiç nersege oħşamaduķnı şirkden 
yıraķlıġını 

135.22 ucmaħ ve tamuġ ĥāllerini Ǿįsā ve Ǿüzeyr Ǿahmnıñ hiç birisinde ulūhiyyet śıfatı yoķlıġını 

(  

135.23 ) daħı düristlikde ol ķurān ĥaķlıķġa köndürüvçidür ve įmān kitürüvçilerge 
rahmetdür 
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135.24 ( ) ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde siniñ rabbiñ isrāǿįl 
balaları arasında 

135.25 öziniñ ĥükmi birlen ĥükm ķılur ( ) ve ol siñiñ rabbiñ işinde üstündür ve 
her nerseni 

135.26 bilgüçidür ( ) bes siñ işleriñni allahġa tapşır ( ) düristlikd

135.27 sin žāhir bolġan ĥaķlıķdasun (

e 

) düristlikde sin ölüklerge ĥaķlıķnı 

135.28 sun yaǾnį işitken nerseleri birlen fāǿidelenmevde ölükler kibi bolġan müşriklerge 

 

 

136.1 (

işitdüre almas 

ĥaķlıķnı işitdüre almassun 

II / 136 

) daħı çoķraķlarġa yaǾnį çoķraķ ĥükminde bolġan müşriklerge 
şitdüre 

136.2 almassun 

ündevni i

( ) her ķayçan arŧları birlen bolġanları ĥālde yüz döndürseler 

(  

136.3 ) köñilleri ĥaķnı bilüvden śoķır bolġan ādemlerni 
ıķlarından ĥaķlıķġa 

136.4 köndürüvçi tügilsün (

azġunl

) fāǿideli nerseni işitdüre almassun meger 

136.5 āyetlerimizge įmān kitürgen ādemlerge gine işitdürürsün (

bizniñ 

) bes bizniñ 

136.6 ādemler allahnı birlevleri sebebli iħlāślılardur (

āyetlerimizge įmān kirüvçi 

) ve her ķayçan ādemler 

źābnıñ vāķıǾa boluvı yaķın bolsa yaǾnį emr-i maǾrūfnı nehy Ǿani’l- münkerni 

üzerine açuv 

136.7 ve Ǿa

ķoyuv sebebli (  

136.8 ) ol ādemler yirden bir türli ĥayvān çıġarurmız (  
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136.9 ) ol ĥayvān ādemlerge söyleşür düristlikde ādemler bizniñ āyetlerimizge įmān 
kitürmesler diyü baǾż 

136.10 Ǿalimler ve müfessirler bu āyet birlen dabbetü’l-arż çıġuvnıñ ķıyāmet yaķınlıġına 
Ǿalāmet boluvına istidlāl itkenler 

136.11 hem dabbetü’l-arż çıġuvġa bu āyet delįl digenler mescid-i ĥarāmdan altmış arşın 
uzunlıķda bir türli ĥayvān 

136.12 ķıyāmet yaķınında çıġar digenler imām faħrü’d-dįn el-rāzį eyte bu āyetde dābbetü’l-arż 
çıġuvġa delālet yoķdı 

136.13 baǾżılar (tükellehüm) ni tefǾįl bābından oķumay ŝülāŝį mücerredden oķuġanlar ( ) 
diyü maǾnāsı boladur ol 

136.14 dābbe ādemlerni cerāĥatler maǾnāsında bes bu dābbeden bu künde yirde maǾhūd 
bolmaġan ĥayvānnıñ žuhūrı murād 

136.15 bolur cılan ve çıyan kibi ħalķnı çaġa turġan bir türli ĥayvān žāhir bolur ( ) 
söz başı 

136.16 bolur (saffetü’l-Ǿirfān) ( ) ķıyāmet küninde herbir peyġamberniñ 
ümmetinden bir gürūhnı 

136.17 ķobarurmız ( ) āyetlerimizni yalġanġa tutķan ādemlerden ( ) 
bes ol ümmetleri 

136.18 cıyulup bitkenlerine ķadar ĥabs ķılınur ( ) her ķayçan bu āyetlerni yalġanġa 
tutķan ümmetler 

136.19 maĥşerge kilseler ( ) allah eytür eyā minim āyetlerimni yalġanġa 

tutdıñız mı (  

136.20 ) ve ĥālbūkim ol āyetlerni bilüv yüzinden çulġap almadıñız āyetlerimniñ 
ĥaķįķatni bilmeyinçe žāhir 

136.21 ķarav birlen gine yalġanġa tutdıñız ( ) yalġanġa tutuvdan başķa nerse 

Ǿamel ķıldıñız (  

136.22 ) āyetlerni yalġanġa tutuvçılar üzerine vaǾde ķılınġan Ǿaźāb indi ( ) 
yalġanġa 
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136.23 tutuv birlen žulm ķıluvları sebebli ( ) bes ol yalġanġa tutuvçılar Ǿaźāb birlen 
meşġūl boluvları 

136.24 sebebli iǾtiźār ķılup söyleşe almaslar ( ) eyā bu āyetlerimizni 
yalġanġa tutuvçılar 

136.25 bilmediler mü düristlikde biz kiçni yaratduķ ( ) yuķlav ve istirāĥat itüv birlen 
kiçde ķararlansunlar 

136.26 içün ( ) daħı kündizni yaķturtuvçı bolġan ĥālde yaratduķ yaǾnį kündizni 
yaratduķ 

136.27 kündizde kesb ŧarįķlarunı körsünler içün ( ) düristlikde bu źikr 
ķılınġan 

136.28 nerselerde įmān kitürgen ķavmler içün allahnıñ ķudretine köp Ǿalāmetler bardur 

( ) ve ey 
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137.1 muĥammed (Ǿahm) şol künni źikr ķıl ol künde śūrġa ürülmiş bolur (isrāfįl Ǿaleyhi’s-
selām taśarrufında bolġan 

137.2 bir mūgiz digenler cānlarnıñ cıyulġan ornı ) baǾżılar bu sözden ölüklerniñ ķabrden 
ķobaruluvını oyun 

137.3 (müziķa) sebebli Ǿaskerniñ cıyuluvına temŝįl digenler (beyđāvį) 

( ) 

137.4 bes śūr ürülgen śoñında ķorķudan kökde ve yirde bolġan Ǿaķl iyeleri helāk bolurlar 

( ) 

137.5 meger helāk bolmavlarun allah tilegen Ǿaķl iyeleri gine helāk bolmaslar cebrāǿįl Ǿazrāǿįl 
isrāfįl 

137.6 mįkāǿįl Ǿaleyhimü’s-selāmlar kibi yā ki ĥūr ķızları ve cennet śaķçıları kibi yā ki 

başķalar (  

137.7 ) ve her birisi ġāyet töbençilikli bolġanları ĥālde muvaķķıfke kilürler 

( ) 
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137.8 ve ey muĥammed (Ǿahm) sin ŧaġlarnı orunlarında ķararlanuvçılar körürsün 

( ) 

137.9 ĥālbūkim ol ŧaġlar buluŧlar yürügen kibi yürürler munı müfessirler nafaķa vaķtında dip 
alġanlar likin 

137.10 fāżıl şehābeddįn el-mercānį (muķaddemetü vefiyyetü’l-eslāf) de bu āyet yirniñ tögerek 
bolup ĥareket itüvine 

137.11 işāret digen çünki bu āyetniñ śoñındaġı (śunǾ) lafżı bu işāretni ķuvvetli digen çünki śunǾ 
bir nerseni 

137.12 muĥkem itüp ķılmaķ ķıyāmet vaķtinde allahnıñ fiǾline śunǾ diyülmey belki ihlāk ve 
ifsād diyüle digen hem ķıyāmet küninde 

137.13 bolsa ŧaġlar ķararlanġan kibi körünmey belki tutulgen çün kibi havada uçķan bolup 
körüleçek niteki 

137.14 muñar ķāriǾa sūresi delįl tafśįl istegen ādem mercānįniñ kitābına mürācaǾat buyursun 

( ) allah bu işni 

137.15 muĥkem ķıluv birlen muĥkem ķıldı ( ) şundayın allahdur ki her 

nerseni muĥkem ķıldı (  

137.16 ) düristlikde allah sizniñ ķılġan işiñizniñ ŧışını ve içini bilgüçidür 

( ) 

137.17 kimlerdür ķıyāmet küninde allah ĥużūrına izgülik ( ) birlen kilseler ol 
kişilerge bu izgülik cihetinden 

137.18 izgülik (cennet) ĥāśıl bolur ( ) ve ol kişiler bu ķıyāmet küniniñ 
ķorķularından 

137.19 ŧınçlardur ( ) ve kimlerdür ķıyāmet küninde allah 
ĥużūrına yavızlıķ (küfr) 

137.20 birlen kilseler bes ol kişilerniñ yüzleri tamuġda töben ķılınur yaǾnį tamuġġa yüz töben 

kiterler (  

137.21 ) ülüş birilmiş bolmassız meger Ǿamel ķılġan nerseñiz 
berāberinde ülüş birilmiş bolursız 

137.22 yaǾnį Ǿameliñiz izgü bolsa izgü ülüş birilür ve eger Ǿameliñiz yavız bolsa yavız ülüş 

birilür ( ) 
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137.23 ançaķ buyurılmış boldım min ( ) bu şehrniñ (mekke-i 
mükerreme)niñ rabbisine Ǿibādet ķılmaķlıġım 

137.24 birlen ( ) şundayın mekke-i mükerremeniñ rabbisige ol mekkeni rabbisi ŧınç 
bolġan ĥaram ķıldı yaǾnį ol şehrde 

137.25 hiç ķan tökmek žulm ķılmaķ ve ol şehrlerniñ avlarını avlamaķ ĥarām bolur ĥāśıl allahü 
teǾālā şol revişçe 

137.26 eytürge resūl allahġa emr ķıldı ( ) ve ol allah içündür herbir nerse 

(  

137.27 ) daħı boy śunuvçılardan bolmaķım birlen emr ķılındım ( ) daħı 
ķurān 

137.28 oķuvġa devām ķıluvım birlen emr ķılındım ( ) bes kimdür 
miñe iyerüv sebebli 

137.29 ĥaķlıķġa könülür elbette öz fāǿidesi içün könülür yaǾnį ĥaķlıķġa könülüvniñ fāǿidesi 
özine bolur 
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138.1 ( ) ve kimdür miñe muħālefet ķıluv sebebli ĥaķķ yoldan  adaşur 

( ) bes 

138.2 eyt sin ey muĥammed (Ǿahm) ĥaķķ yoldan adaşķan ādemlerge ançaķ min ĥaķlıķnı 
beyān ķılup ķorķutuvçılardanmun 

138.3 azġan ādemniñ azġunlıķınıñ żararı miñe tügil özine ginedür ( ) daħı eyt sin her 

138.4 maķtav allahġa ġınadur ( ) bes ol allah sizge āyetlerini körsetür 

138.5 bes siz ol āyetlerni bilürsiz likin bilüviñiz fāǿidesiz vaķtde iş ötkeç bolur (  

138.6 ) ve ey muĥammed Ǿahm siniñ rabbiñ sizniñ ķılġan Ǿameliñizden ġāfil tügildür. 

138.7 neml sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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138.8 yikirmi sikizinçi sūre ķaśaś sūresi mekkede ingen cemǾį seksen sikiz āyet 

138.9 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

138.10 ( ) murādını allah özi bilür ( ) bu sūreniñ āyetleri  açuķ beyān 
itüvçi 

138.11 ķurānnıñ āyetleridür ( ) ey muĥammed Ǿahm siniñ üzeriñe oķurmız (cebrāǿįl 
oķuvı birlen) yā ki 

138.12 indürürmiz maǾnāsında ( ) mūsā Ǿahm hem firǾavun ħaberinden ( ) 
ĥaķlıķ birlen oķurmız 

138.13 ( ) įmān kitürgen ķavm içün çünki įmān kitürgen ķavm gine fāǿideleneçek 

(  

138.14 ) düristlikde firǾavun mıśır yirinde uluġlandı ( ) daħı mıśır 
yiriniñ 

138.15 ehlini özine iyergen fırķalar ķıldı ( ) mıśır ehlinden bir cemāǾatni (benū 
isrāǿilni) 

138.16 żaǾįflerndürür ve cebrler boldı ( ) yāñį ŧuvġan ir balalarını 
boġazlanur 

138.17 boldı ve ķız balalarını tirük ĥālinçe ķaldurur boldı. firǾavun zamānında mıśır kāhin 
(keleçekden ħaber 

138.18 birüvçiler)inden birisi eytdi benū isrāǿįl içinde bir bala ŧuvar mülkiñniñ kitüvine şol bala 
sebeb 

138.19 bolur diyü firǾavun bu sözge uşandı likin firǾavunnıñ bu sözge uşanuvı ġāyet 
aĥmāķlıķından çünki 

138.20 kāhinniñ sözi dürist bolsa ol balanı öltürüv birlen firǾavun kutula almay eger yalġan 
bolsa ol balanı 

138.21 öltürüvge sebeb yoķ ( ) düristlikde ol firǾavun bozuķlıķ ķıluvçılardan 
boldı 

138.22 ( ) allahü teǾālā eytedür biz tilimiz enǾām ķıluvnı ( ) 
firǾavun 

138.23 ŧarafından mıśır yirinde cebrlenmiş ādemlerge (benū isrāǿįlge) ( ) daħı biz 
alarnı imāmlar 
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138.24 (iyerilmiş ādemler) ķıluvımıznı tileymiz ( ) daħı firǾavundan ve 
ķavminden ķalġan nerselerni 

138.25 aluvçılar ķıluvımıznı tileymiz ( ) daħı isrāǿįl balalarını mıśr yirinde 
ķararlanduruvımıznı 

138.26 tileymiz ( ) daħı isrāǿįl balaları ŧarafından firǾavun hem 
vezįri 

138.27 hāmānġa hem bu ikisiniñ iyergen ādemlerine (ķıbŧįlarġa) körsetüvimizni tileymiz 

( ) 

138.28 śaķlana turġan ve ķorķa turġan nerselerini yaǾnį benū isrāǿįlden bolġan bir bala sebebli 
devletleriniñ 

138.29 kitüvini ve helāk boluvlarını ( ) ve biz mūsā (Ǿaleyhi’s-selām) nıñ 
anasına ilhām yā ki 

 

II / 139 

 

139.1 tüş birlen vaĥy ķılduķ ( ) mümkin bolġan ķadar yaşrin mūsā Ǿahmnı imez diyü  

139.2 ( ) bes her ķayçan ol bala üzerine firǾavunlarnıñ öltürüvinden ķorķsañ 

( ) bes 

139.3 ol balanı dingizge ŧaşla ( ) daħı ol balanıñ żāǿiǾ boluvından ķorķma daħı 
ol baladan 

139.4 ayruluvıñ içün ĥasretlenme ( ) düristlikde biz ol balanı siñe ķaytaruvçımız 

(  

139.5 ) daħı ol balanı din üyretür içün yiberilmiş ilçiler (peyġamberler) den 

ķıluvçımız (  

139.6 ) bes ol balanı firǾavunıñ ħidmetçileri aldı śudan ( ) özlerine 

139.7 düşmān ve ĥasret bolsun içün yaǾnį Ǿāķibetinde özlerine düşmān ve ĥasret bolduķı göyā 
ki 

139.8 şunıñ içün alġanlar bola ( ) düristlikde firǾavun 
daħı hamān 
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139.9 hem bularġa iyergen ādemler ħaŧā ķıluvçı boldılar ( ) ĥażret-i mūsānı 
śudan alup 

139.10 tabutdan çıġarġan vaķtde firǾavunnıñ ħatunı (āsiye rađįallahü Ǿanhā) firǾavunge eytdi 

( ) 

139.11 bu bala miñe hem siñe de közimizniñ nūrıdur çünki ĥażret-i mūsānı tabutdan çıġarġaçda 
her ikisiniñ 

139.12 muĥabbetleri tüşdi ( ) bu balanı öltürmeñiz babulanıñ1 bizge 
fāǿideli boluvı ümįddür 

139.13 ( ) yā ki bu balanı özimizge bala itüp tutarmız ( ) ĥālbūkim 
mūśānı śudan 

139.14 aluvçılar mūsānıñ kim idükni bilmesler ( ) daħı mūsānıñ 
anasınıñ köñli Ǿaķldan 

139.15 boş bolup evrildi çünki ĥažret-i mūsānıñ anası balasınıñ düşmān bolġan firǾavun ķolına 
tüşdükni 

139.16 işitkeç ġāyet ķayġurdı ve Ǿaķlı kiterge yaķınlaşdı ( ) düristlikde ĥażret-i 
mūsānıñ 

139.17 anası ĥażret-i mūsānıñ işini ve ķıśśasını žāhir ķılurġa yaķın boldı 

( ) eger 

139.18 mūsā (Ǿahm) nıñ anasınıñ köñline śabrlıķnı beylevimiz bolmasa idi ( ) 
mūsā (Ǿahm) nıñ 

139.19 anasınıñ köñline śabırlıķnı beyledük allahnıñ vaǾdesini taśdįķ ķıluvçılardan bolsun içün 

(  

139.20 ) daħı mūsānıñ anası ķız ķardaşına (meryem isimli) eytdi mūsānıñ ħaberin tikşir 

diyü (  

139.21 ) bes ĥażret-i mūsānıñ anasınıñ ķız ķardaşı meryem ĥażret-i mūsānı yıraķdan 

kördi (  

139.22 ) ĥālbūkim firǾavunler meryemniñ ĥażret-i mūsānı izlep yürüdükni yā ki ĥażret-
i meryemniñ mūsā Ǿaleyhi’s- 

                                                            
1 “bu balanıñ” olmalı. 
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139.23 selāmnıñ ķız ķardaşı idükni bilmesler ( ) daħı biz meryem 
mūsānıñ ħaberini 

139.24 tikşirüp yürümesden ilk mūsā (Ǿahm) üzerine imçek imize turġan ħatunlarnıñ 
imçeklerinden imüvni 

139.25 ĥarām ķılduķ yaǾnį ĥażret-i mūsāhiç bir ħātunnıñ imçeginden süt immegen 

(  

139.26 ) ĥażret-i meryem firǾavunlerge barup eytdi min sizni şundayın ivniñ ehline 
delālet ķılaym mu 

139.27 ( ) ol ivniñ ehli sizniñ içün bu balanı terbiye ķılurlar ( ) daħı bu 
ivniñ 

139.28 ehli bu bala içün izgülik tilegüçilerdür yaǾnį bu balanıñ terbiyesinde kimçilik ķılmaslar 
bu vāķıǾada 

139.29 bu revişçe beyān ķılġanlar bu ħaberni hamān işitkeç eytdi bu ħātun (meryem) bu balanı 
da hem balanıñ anasını da 

 

II / 140 

 

140.1 biledür bu ħatunnı tutuñız bu vāķıǾanı söylesün didi ĥażret-i meryem eytdi minim ol ebū 
ehli fāǿide tilegüçiler 

140.2 digen sözimden murādım pādişāh (firǾavun) ge fāǿide tilegüçiler digen sözim didi 
şundan śoñ firǾavun 

140.3 ĥażret-i meryemge eytdi bu balanı terbiye ķılaçaķ ħatunnı munda alup kil didi ĥażret-i 
meryem ĥażret-i 

140.4 mūsānıñ anasını kitürdi ĥażret-i mūsā firǾavun  ķolında yıġlap turadur idi anası kilgeçde 
ĥāżir bala 

140.5 anasınıñ isini sizüp yıġlavından toķtadı hem imçegini ime başladı firǾavun eytdi min bu 
balanıñ 

140.6 kimi bolasun ni ķadar imçek imize turġan ħatunlar kitürdük hiç birisiniñ imçegini 
immedi ĥāżir siniñ 

140.7  imçekgini ķabūl ķıldı didi ĥażret-i mūsānıñ anası eytdi min ħoş isli ve ħoş sütli 

140.8 ħatunmun minim imçek sütimni her bala ķabūl itedür didi şundan śoñ firǾavun ücret 
birlen bu balanı 
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140.9 anasına imizürge  birdi anası şol künde terbiye ķılurġa balasını öz ivine alup kitdi 

(  

140.10 ) ( ) bes biz mūsanı anasına kiri ķaytarduķ anasınıñ 
bala sebebli 

140.11 közi rāvşānlasun ve ķöñli ŧınçlasun içün ( ) daħı balasından ayuruluv sebebli 
anası 

140.12 ķayġurmasun içün ( ) daħı anası köz birlen körüp bilsün içün 
düristlikde 

140.13 allahnıñ vaǾdesi ĥaķdur diyü ( ) likin ādemlerniñ köpisi allahnıñ 
vaǾdesiniñ ĥaķķ 

140.14 idükni bilmesler ( ) daħı mūsā (Ǿahm) Ǿaķlınıñ ve ķuvvetiniñ kemāline 
irişken zamānda (yaǾnį otuzdan 

140.15 ķırķġa ķadar bolġan yaşka) Ǿaķlınıñ kemāletke irişüvi şol vaķt bola dimişler şunıñ içün 
de her bir peyġamber 

140.16 ķırķ yılnıñ başında peyġamber boldı digenler ( ) daħı bu tigüz bolġan zamānda 

( ) mūsā 

140.17 (Ǿahm) ġa peyġamberlik hem dįn Ǿilmi birdük yā ki ĥikmet Ǿilmi daħı başķa Ǿilmlerni 

birdük maǾnāsında (  

140.18 ) oşandaķ yaǾnį mūsāġa hem anasına ķılduķımız cezā kibi başķa izgülik 
ķıluvçı ādemlerni de 

140.19 cezālarmız ( ) daħı mūsā (Ǿahm) firǾavun serāyından 
mıśır şehrine kirdi 

140.20 şehr ehlinden ġaflet vaķtinde yaǾnį şehrge kişiniñ kirüvi kütülmegen vaķtde ķaylūle 

digenler (  

140.21 ) bes şehrde iki śoġışa turġan irlerni tapdı (oçratdı) (  

140.22 ) bu bir ir dįnde özine iyergen kişiden (isrāǿįli) ve bu bir ir dįnde özine ħilāf 
bolġan 

140.23 düşmānından (ķıbŧį) ( ) bes dįnde üzerine iyergen ādem (isrāǿįl 
balası) ĥażret-i 
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140.24 mūsādan yardem istedi ( ) dįnde özine ħilāf bolġan düşmānı (ķıbŧį) 
üzerine 

140.25 ( ) bes mūsā (Ǿahm) düşmānına (ķıbŧįġa) buzraķ birlen śoķdı bes 
ķıbŧįni 

140.26 öltürdi likin maķśūdı öltürüv tügil idi ( ) allahü teǾālā eytdi ey mūsā 
bu işiñ 

140.27 (kişi öltürüv) şeyŧān Ǿamelindendür çünki bu vaķt ĥażret-i mūsā kāfirler birlen śoġış 
ķıluv birlen buyurulmış 

140.28 bolduķı yoķ idi ( ) düristlikde ol şeyŧān azdurġuçı žāhir düşmāndur 

(  

140.29 ) mūsā (Ǿahm) eytdi ey rabbim düristlikde min ķıbŧįni öltürüvim sebebli 

nefsime žulm itdim ( ) 

 

II / 141 

 

141.1 bes mini yarlıķaġıl ( ) bes rabbisi mūsā (Ǿahm) nı yarlıķadı ( ) 
düristlikde ol 

141.2 allah günāhlarnı yarlıķaġuçıdur hem raĥmet ķılġuçıdur ( ) mūsā 
(Ǿahm) eytdi ey 

141.3 rabbim miñe enǾām ķıluvıñ birlen ķasem itüp eytemün ( ) 
mundan śoñ kāfirlerge yardem 

141.4 birüvçi bolmamun ( ) bes mūsā (Ǿahm) ķıśāśnı kitken ĥālde ķorķup 
mıśır 

141.5 şehrinde tañġa kirdi ( ) bes şol vaķtde ötken kiçde yardem 
istegen 

141.6 isrāǿįlge bu kün yine de iķinçi ķıŧā birlen śoġışuvından mūsā (Ǿahm) dan yardem ister 

( ) 

141.7 bu isrāǿįlge mūsā (Ǿahm) eytdi ( ) düristlikde sin žāhir azġun ve yavızsun 
ötken kiçde 
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141.8 bir kişi öltürüvime sebeb boldıñ bu kün yine bir kişi birlen śoġışasun diyü 

( ) bes mūsā 

141.9 (Ǿahm) ķaŧı tutuvnı tilegen zamānda yaǾnį ĥażret-i mūsānıñ ġayret-i dįniyesi ķozġalup 
yine de isrāǿįli 

141.10 içün ķıbŧįnı śoķmaķçı boldı ( ) mūsā birlen isrāǿįlge düşmān bolġan ķıbŧįni 
ķaŧı 

141.11 tutuvnı tilegen zamānda ķıbŧį ħalķı hemmesini isrāǿįlge düşmān bolġanlar 

( ) 

141.12 ķībŧį eytdi ey mūsa mini de öltürüvni tileysün mi ( ) niteki ötken 
kiçde bir kişini 

141.13 öltürgen idiñ yā ki bu sözni isrāǿįli eytdi çünki sin žāhir azġunsun digeç mūsā miñe ķaśd 
ķıla 

141.14 diyü žann ķıldı ( ) ey mūsā (Ǿahm) sin tilemeyseñ ( ) 
meger yirde žulm 

141.15 ķıluvçı boluvıñnı tileyseñ ( ) daħı sin ādemler arasını 
tüzük 

141.16 ķıluvçılardan boluvıñnı tilemeyseñ ( ) daħı mıśır şehriniñ 
yıraķ 

141.17 ŧarafından aşuķġan bir ir kildi ( ) bu ir eytdi ey mūsā 

141.18 düristlikde cemāǾat firǾavunler siniñ ĥaķıñda müşāvere kiñeş ķılalar ( ) sini ķıbŧį 
ķıśāś 

141.19 berāberinde öltürüv içün ( ) bes ey mūsā (Ǿahm) mıśır 
şehrinden çıķ 

141.20 düristlikde min siñe fāǿide ve izgülik tilegüçilerdenmün yaǾnį bu sözimni siñe fāǿide 

içün eytem (  

141.21 ) bes mūsā Ǿahm mıśrdan düşmānlarnıñ artından yitüvini kütüp ķorķġan 
ĥālde çıķdı 

141.22 ( ) mūsā Ǿahm eytdi ey rabbim mini žulm ķıluvçı ķavmden 

ķutķar (  



  1501

141.23 ) daħı mūsā Ǿahm medyen şehri canına yönelgen zamānda (medyen birlen 
mıśır arası 

141.24 sigiz künlik yol bolġan) ( ) ĥażret-i mūsā eytdi rabbimniñ 
köndürmeki 

141.25 ümįddür ( ) yolnıñ toġrısına ( ) daħı mūsā Ǿahm medyen 
şehriniñ śuvı 

141.26 (ķuyusı) yanına kilgen zamānda ( ) ol ķuyu tiresi üzerinde 
türli 

141.27 ādemlerden bir cemāǾatni ĥayvānlarunı śuġarġanları ĥālde tapdı 

( ) 

141.28 daħı ol ĥayvānlarunı śuġara turġan cemāǾatlerniñ orunlarından töbenrek oruna ķoylarunı 

141.29 śuġaruvdan ŧıyulup tura turġan iki ħatun tapdı (bular şuǾayyib Ǿahmnıñ iki ķızı (  

 

II / 142 

 

142.1 ) mūsā Ǿahm bu iki ħatunġa eytdi nidür sizniñ şaǿnıñız ķoylarıñıznı 
śuġarmaysız diyü 

142.2 ( ) bu iki ħatun eytdiler biz ķoylarımıznı śoġarmaymız māl 
ķütüvçileri 

142.3 (iyeleri) māllarunı śuġarup ķuyu yanından döndürgenlerine (alup ķitkenlerine) ķadar 
diyü 

142.4 ( ) ve bizniñ atamız uluġ ķartdur öziniñ māl śuġarurġa kilürge ķüçi 
yitmey 

142.5 şunıñ içün biz kildük didiler ( ) bes mūsā Ǿahm bu iki ħatunġa şefķat içün 
koylarunı 

142.6 śuġardı ( ) munıñ śoñında kölegege döndi ( ) bes mūsā Ǿahm 
eytdi 

142.7 ey rabbim düristlikde min ( ) izgülikden yā ki ŧaǾāmden 
miñe indürgen 
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142.8 nerseñe muĥtācmun yā ki miñe dįnde izgülikden indürgen nerseñ içün min dünyāda 
faķįr bolup evrildim 

142.9 maǾnāsında ( ) bes bu iķi ħatun (ķız)nıñ birisi oyalmaķ 
śıfatında 

142.10 yürügen ĥālde ĥażret-i mūsāġa kildi (śafūreǿ ismli uluġ ķızı yā ki kiçik ķızı kildi 
digenler) 

142.11 ( ) bu ķız eytdi düristlikde atam sini çaķıradur ( ) 
bizniñ 

142.12 içün ķoylarımıznı śuġaruvıñ ecrine siñe mükāfāt (izgülikke ķarşı izgülik) ķılur içün 

142.13 ĥażret-i mūsā bularnıñ ataları şuǾayyib Ǿaleyhi’s-selāmnı körüp tebriklenüv içün bu 
ķıznıñ daǾvetini ķabūl 

142.14 itdi ( ) bes ĥażret-i mūsā şuǾayyib Ǿahmge ķilgen zamānda hem 
ĥażret-i 

142.15 şuǾayyibke öziniñ başından ötken ķıśśalarunı beyān ķılġan zamānda 

( ) 

142.16 şuǾayyib Ǿahm eytdi ey mūsā ķorķma žulm ķıluvçı ķavmlerden ķutuldıñ diyü 

(  

142.17 ) şuǾayyib Ǿahmnıñ iķi ķızınıñ birisi (ĥāżret-i mūsānı çaķurup ķilgeni) eytdi ey 
atam 

142.18 bu ādemni ķoylar ķüterge ħidmetke yalla diyü ( ) düristlikde 
siniñ 

142.19 ķoylar küterge icārege alġan ādemiñniñ izgüsi uşançlı ķuvvetli ādemdür ĥażret-i 
şuǾayyib 

142.20 ķızından śoradı bu ādemniñ ķuvvetli ve uşançlı idükni ķaydan bildiñ diyü ķızı atasına 
ĥażret-i mūsānıñ 

142.21 ķuyu üstüne ķoyulġan żor ŧaşnı alup taşladuķını hem de çaķururġa barġaç ĥażret-i 
mūsānıñ başın 

142.22 töben iyüp ķızġa öziniñ artından baruvġa er ķılduķnı söyledi ( ) 
şuǾayyib 

142.23 Ǿahm eytdi düristlikde min siñe nikāhlendürüvimni tileymün ( ) bu iki 
ķızımnıñ birisini 
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142.24 ( ) sikiz yıl miñe ķoy ķütüv birlen ħidmet itüvçi bolmaķlıġıñ şarŧı 
üzerine 

142.25 ( ) bes eger on yılnı tamām itseñ yaǾnį on yıl ħidmet itseñ ( ) bes 

142.26 ol on yılnı tamām itüv öz ĥużūrıñdan yaǾnį siñe sikiz yıl ĥidmet itüvni lāzım item on yıl 

142.27 ħidmet itseñ bik ħoş anusında öz iħtiyārıñ ( ) on yıl ħidmet itüvni 

142.28 lāzım itüv birlen siñe aġırlıķnı tilemeym ( ) körkem 
muǾāmele ķıluvda eger allah 

142.29 tilese mini izgülerde taparsun ( ) mūsā Ǿahm siniñ Ǿahd ķılġan 
nerseñ 

 

II / 143 

 

143.1 minim birlen siniñ arañdadur inşāǿallah siniñ Ǿahdiñden çıķmam ( ) 
iķi müddetniñ 

143.2 (sikiz yıl birlen on yılnıñ) kirek ķayusını ötesem ( ) bes minim üzerime sigiz 
yıldan 

143.3 yā ki on yıldan artuķnı istev birlen žulm ķılmassun ( ) ve allahü teǾālā 
bizniñ 

143.4 eytken nersemiz (şarŧımız) üzerine şāhiddür bu āyet birlen ķoy kütüvniñ mühr bolurġa 
yaravına istidlāl 

143.5 ķılına çünki allahü teǾālā şuǾayyib Ǿahmnıñ şerįǾatni bizge inkārsız ķıśśa ķılġan bizden 
muķaddim bolġan peyġamberlerniñ 

143.6 şerįǾatni allahü teǾālā inkārdan başķa beyān itse bizge de şerįǾat bola ve anıñ ile Ǿamel 
lāzım bola şundan 

143.7 śoñ ĥażret-i mūsā şuǾayyib Ǿahmge on yıl ķoy kütken hem śafūre ismli ķızını alġan 
digenler ikinçi 

143.8 ķızı śafįre isminde bolġan imiş ( ) mūsā Ǿahm ħidmet müddetni 
ötegen zamānda 

143.9 ( ) daħı ħatunı birlen medyenden mıśırġa seyr ķılġan zamānda  

( ) ŧūr 
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143.10 ŧaġına yaķın bolġan ŧarafdan bir oŧ kördi ( ) mūsā Ǿahm 
ħatunına 

143.11 eytdi siz şunda turuñız min bir oŧ kördim ( ) 

143.12 şāyed min oŧ yaķŧısından sizge yol ħaberini kitürürmün yā ki oŧdan bir aġaçġa 

143.13 ķabızup oŧ kisegi kitürürmün ( ) sizniñ oŧda cılınuvıñız içün 

143.14 ( ) bes mūsā (Ǿahm) ol oŧķa kilgen zamānda mūsāġa nidāǿ ķılındı 

(  

143.15 ) mübārek orunda bolġan mūsā (Ǿahm)nıñ oñ yaġında bolġan 
çuķurnıñ ŧarafından 

143.16 ( ) yüzim aġaçı ŧarafından ( ) bu revişçe nidāǿ 
ķılındı 

143.17 ey mūsā (Ǿahm) düristlikde min bütün Ǿālemni terbiye ķıluvçı allahmun ( ) 
daħı ŧayaġıñnı 

143.18 yirge ŧaşla diyü nidā ķılındı ( ) ĥażret-i mūsā ŧayaġını ŧaşladı ŧayaķ 
uluġ 

143.19 cılan kibi silkine başladı bes mūsā (Ǿahm) ŧayaġınıñ śūretde yā ki uluġ cılan kibi 
silkingenni 

143.20 körgen zamānda ( ) ķorķuvından arŧı birlen bolġan ĥālde cılandan yüz 
döndürdi yaǾnį 

143.21 cılan yanından kitdi ve kiri ķaytmadı ( ) yine de ĥażret-i 
mūsāġa 

143.22 nidāǿ ķılındı ey mūsā cılanġa ķarşı eylen ve ķorķma düristlikde sin ķorķunçlardan 
ŧınçlıķda bolġan ādemlerden 

143.23 sün ( ) ķolıñnı kölmek yaķaña yā ki kölmekiñe kirit 

( ) 

143.24 ķolıñ alalıķ Ǿaybından başķa śāf aķ bolġan ĥālde çıġar ( ) 
daħı 

143.25 ķorķuv içün töşelmiş iki ķolıñnı ķoş yaǾnį ķorķġan ādem kibi oñ ķolıñnı śol bilegiñ 
astına 
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143.26 ve śol ķolıñnı oñ bilegiñ astına kirit likin bu sözniñ kināye bolmaķı artuġraķ yaǾnį 
ŧayaġıñ cılanġa 

143.27 eylenüp silkingen vaķtde ķorķma ŝābit ve muĥkem bol maǾnāsında 

( ) 

143.28 bes bu ŧayaķ ile aķ ķol firǾavunge hem ķavmine rabbiñden yiberilgenleri ĥālde 

dileylerdür (  

143.29 ) düristlikde firǾavun hem ķavmi allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçı ķavm boldılar 

(  

 

II / 144 

 

144.1 ) mūsā (Ǿahm) eytdi ey rabbim min firǾavunlardan (ķıbŧįlardan) bir kişi ötürdim 

( ) 

144.2 bes ol kişiniñ ķıśāśı içün özini öltürüvlerinden ķorķamun (  

144.3 ) ve ķardeşim hārunnı yiber ol minden til birlen beyānda körkemrek 

( ) 

144.4 bes ķardeşim hārūnnı minim birlen birge yiber mini taśdįķ ķıla turġan yardemçi itüp 
yaǾnį sözde 

144.5 minden māhir boluvı birlen mine yardem ķıla turġan itüp yiber ( ) 
düristlikde miñ 

144.6 firǾavunlarnıñ mini yalġanġa nisbet birüvlerinden ķorķamun ( ) 
allahü teǾālā mūsā 

144.7 (Ǿahm) ge eytdi ey mūsā ķaradaşıñ2 birlen bilekiñni ķuvvetli ķılurmun yaǾnį kardaşıñ 
birlen sini 

144.8 ķuvvetlermün ( ) daħı sizniñ içün üstünlik kılurmun bes 
sizge 

                                                            
2 “ķardaşın” olmalı. 
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144.9 firǾavunlar üstünlik birlen irişe almaslar ( ) bizniñ āyetlerimiz birlen baruñız 

( ) 

144.10 siz ikiñiz hem sizge iyergen ādemler firǾavunlerge ġālib (üstün)ler siz 

( ) bes 

144.11 firǾavunlerge mūsā (Ǿahm) bizniñ žāhir ve açuķ bolġan muǾcizelerimiz birlen kilgeni 

zamānda (  

144.12 ) firǾavunler eytdiler mūsā kitürgen nerse tügildür meger iftirāǿ ķılınmış siĥrdür 

(  

144.13 ) ve biz bu siĥrni yā ki peyġamberlik daǾvāsını evvelgi atalarımız içünde 

işitmedük (  

144.14 ) daħı mūsā (Ǿahm) eytdi rabbim şol kişini biledür ( ) özi 
ĥużūrından ĥaķlıķġa 

144.15 köndürgüçi nerseni kitürdi ( ) daħı rabbim şol kişini biledür ol 
kişi içün 

144.16 yurŧnıñ śoñġı maktalmış ĥāli bolur çünki yurŧdan dünyā yurŧı murād anıñ śoñındaġı 
ĥālet elbette 

144.17 cennetdür ( ) düristlikde şāǿnı žulm ķıluvçılar dünyāda ĥaķlıķġa 
āħiretde cennetke irişmesler 

144.18 ( ) daħı firǾavun eytdi ( ) ey cemāǾat ( ) 
sizniñ içün  

144.19 minden başķa maǾbūdnı bilmedim ( ) bes ey hemān minim içün 
balçıķ üzerine oŧ 

144.20 yaķ yaǾnį yanġan kirpiçler ĥāżirle ( ) bes minim içün büyük serāy ķıl 

(bināǿ ķıldur) (  

144.21 ) şāyed min mūsā (Ǿahm)nıñ maǾbūdına tüşünürmün çünki firǾavun  
ġāyet nādānlıķından mūsā 
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144.22 (Ǿahm) nıñ maǾbūdını kökde diyü oyladı ve kökke aşmaķçı boldı 

( ) daħı 

144.23 düristlikde min mūsānı yalġançılardan diyü gümān ķılamun 

( ) 

144.24 daħı firǾavun hem anıñ iyergen ādemleri yirde ĥaķsız tekebbürlendiler 

( ) daħı firǾavunler 

144.25 gümān ķıldılar düristlikde alar bizge ķıyāmet küninde ķaytarılmış bolmaslar yaǾnį 
bizniñ ĥużūrmızge kilmevni 

144.26 gümān ķıldılar ( ) bes biz firǾavunnı hem anar iyergen ādemlerni Ǿaźāb 

birlen tutduķ (  

144.27 ) bes alarnı dingizge atduķ ( ) bes ey muĥammed iǾtibār 
ķılup ķara 

144.28 žālim bolġan ādemlerniñ śoñġı ĥālleri niçük boldı ( ) ve biz firǾavunlerni 
azġunlıķda başlar ķılduķ 

 

II / 145 

 

145.1 ( ) dünyāda ādemlerni oŧķa kirüvni vācib ite turġan nerseler (küfr ve 
günāhlar)ge ünderler 

145.2 ( ) daħı ķıyāmet küninde Ǿaźābnı yiberüv birlen özlerine yardem 
birilmiş bolmaslar 

145.3 ( ) daħı firǾavunlerge bu dünyāda laǾnet iyertdük 

( ) 

145.4 daħı ķıyāmet köninde ol firǾavunler raĥmetden sürülmişlerdür ( ) 
ve taĥķįķ biz mūsā (Ǿahm)ge 

145.5 tevrāt kitābı birdük ( ) evvelgi zamān ħalķlarını helāk 
ķılġanımız śoñında 

145.6 yaǾnį nūĥ, hūd, śāliĥ, lūŧ (Ǿahm) ķavmlerini helāk ķılduķımız śoñında ( ) 
ādemlerniñ köñillerine 
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145.7 nūrlar bolġan ĥālde ol nūrlar birlen ĥaķķ birlen bāŧıl arasını ayururlar ( ) 
daħı ol tevrāt 

145.8 allahnıñ yolı bolġān şerįǾatlerge köndürgüçi ve raĥmet bolġan ĥālde ( ) 
ādemler vaǾažlansunlar 

145.9 içün yaǾnį şol fāǿideler birlen tevrāt kitābını mūsā (Ǿahm) ge birdük 

( ) ve ey 

145.10 muĥammed (Ǿahm) sin çuķurnıñ ķuyaş baŧış ŧarafında bolmadıñ yaǾnį ĥāżir bolmadıñ 

( ) 

145.11 mūsā (Ǿahm) ge şerįǾat işini ĥükm itdükimiz ve bildürdükimiz vaķtde 

( ) daħı mūsā 

145.12 (Ǿahm) ge vaĥy ķılduķımız vaķtde ĥāżirler cümlesinden de bolmadıñ 

( ) likin biz siñe bu işlerni 

145.13 vaĥy ķılduķ  anıñ içün mūsā śoñında türli zamān ĥalķlarunı yaratduķ 

( ) bes 

145.14 alar üzerine Ǿömrler uzun boldı bes yalġan ħaberler çıġardılar allahnıñ dįnini özgertdiler 
ħalķnı 

145.15 nādānlıķ baśdı şunıñ içün siñe vaĥy ķılduķ yaǾnį dįnni yañartmaķ içün ve allahnıñ 
ĥadlerini ötemek 

145.16 içün ( ) daħı sin ey muĥammed (Ǿahm) medyen ehli (şuǾayyib 
Ǿahm hem añar 

145.17 įmān kitürgen ādemler) içinde de turġuçı bolmadıñ ( ) alar üzerine bizniñ 
āyetlerimizni 

145.18 ķıśa ķılġan ķavmlerniñ ħaberlerini üyrenüp oķur idiñ yaǾnį oķuduķıñ elbette yoķ 

(  

145.19 ) ve likin biz sini daħı bizniñ āyetlerimizden siñe ħaber birüvçilerni yiberür 

bolduķ (  

145.20 ) daħı bizniñ mūsā (Ǿahm)ġa ķılduķımız vaķtde ŧūr ŧaġı yanında bolmadıñ 

(  
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145.21 ) likin biz siñe munı bildürdük ve sini yiberdük rabbiñden raĥmet 

yüzinden ( ) şundayın 

145.22 ķavmni ķorķutuvıñ içün ( ) ol ķavmge sinden ilk ķorķutuvçı 
(peyġamber) kilmedi 

145.23 yaǾnį mekke ķavmini ķorķıtuvıñ içün çünki siniñ birlen Ǿįsā (Ǿahm) arasında fetret 
zamānı vāķıǾa boldı ĥażret-i 

145.24 Ǿįsā birlen resūl allah arasında beş yüz illi yıl ķadar peyġamber bolmay turġan 

( ) sini peyġamber 

145.25 itüp yiberdük siniñ ķorķutuvıñ birlen mekke ħalķı vaǾažlansunlar içün 

( ) ve eger mekke 

145.26 ħalķına Ǿaźāb irişmese idi ( ) ķollarınıñ ilk ķılġan nerseleri (yavız 
Ǿamelleri) 

145.27 sebebli ( ) bes Ǿaźāb ingen vaķtde mekke kāfirleri eytürler 
idi ey rabbimiz 

145.28 kāşki bizge dįn üyretür içün peyġamber yiberilgen bolsañ idi ( ) bes biz 
siniñ āyetleriñe 

 

II / 146 

 

146.1 iyergen bolur idük ( ) daħı āyetleriñe įmān kitürüvçilerden bolur idük 
diyü yaǾnį kāfirlerge 

146.2 Ǿaźāb irişken vaķtde bu sözni eytüvleri küfrleri ve günāhları sebebli bolmasa idi biz sini 
peyġamber itüp 

146.3 yibermes idük biz sini yiberdük alarnıñ Ǿöźrlerini bitürüv içün ve alarnıñ żararına delįlni 
ilzām içün 

146.4 ( ) bes bizniñ ĥużūrımızdan mekke kāfirlerine ĥaķķ (ķurān yā ki 
resūl allah) kilgen 

146.5 zamānda ( ) mekke kāfirleri eytdiler kāşki muĥammed (Ǿahm) ge birilmiş 

bolsa idi ( ) 
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146.6 mūsā (Ǿahm)ge birilgen nerse kibi yaǾnį tevrāt kitābı bir yolı ingen kibi ķurānda bir yolı 
inse idi hem 

146.7 mūsāġa birilgen ŧayaķ ve aķ ķol kibi muǾcize muĥammed (Ǿahm)ge de birilse idi şol 
vaķt biz muĥammed (Ǿahm)ge 

146.8 įmān kitürür idük diyü ( ) eyā mekke kāfirleriniñ fikrde ve 
meźhebde cinsdeşleri 

146.9 mundan ilk mūsā (Ǿahm)ge birilgen nerseni (tevrātnı ve başķa muǾcizelerini) inkār 

ķılmadılar mu (  

146.10 ) mūsā (Ǿahm) zamānındaġı kāfirler eytdiler mūsā birlen hārūn 
(Ǿaleyhimü’s-selām) ĥaķında birisi 

146.11 birisine yardem birişe turġan siĥr iyeleridür diyü ( ) daħı biz mūsā 
birlen hārūndan her 

146.12 birisini yā ki bütün peyġamberni inkār itüvçilerimiz diyü ( ) ey 
muĥammed (Ǿahm) mekke 

146.13 kāfirlerine eyt şundayın kitābnı allah ĥużūrından kitüriñiz diyü ( ) ol kitāb 
mūsā (Ǿahm) birlen 

146.14 miñe indürilgen nerseden (tevrāt birlen ķurāndan) ĥaķlıķġa köndürgüçirek bolsun 

(  

146.15 ) ol kitāb iyerürmün eger siz bizni siĥrçiler digen söziñizde rastlardan bolsañız 

(  

146.16 ) bes eger siniñ şundayın śıfatlı kitābnı kitürüviñe ündeviñni ķabūl 

ķılmasalar (  

146.17 ) bes bil sin ey muĥammed (Ǿahm) ançaķ mekke kāfirleri nefs arzularına 

iyerürler (  

146.18 ) ve nefs arzusına iyergen ādemden de azġunraķ kim bar elbette hiç kim 

yoķ ( ) 

146.19 allahdan ĥaķlıķġa köndürüvden başķa bolġan ĥālde çünki baǾżı vaķt nefs arzusınıñ 
ĥaķġa muvāfıķ bolġanı da 
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146.20 bola ( ) düristlikde allahü teǾālā nefs arzularına iyerüv sebebli 
özlerine žulm 

146.21 ķıluvçı ķavmine ĥaķlıķġa köndürmes ( ) ve taĥķįķ mekke kāfirleri içün 
ķurān sözlerini 

146.22 indürüvde baǾżısını baǾżısına iyertdük vaǾaž tutaşdan bolsun içün ( ) 
mekke kāfirleri 

146.23 vaǾažlansunlar içün ve śoñra ol ķurānġa įmān kitürsünler içün 

( ) 

146.24 şundayın ādemler bardur alarġa ķurāndan ilk kitāb (tevrāt yā ki incįl) birdük 

( ) ol 

146.25 ādemler ol kitābķa įmān kitürüvçilerdür ehl-i kitābnıñ müǿminleri ĥaķında ingen yā ki 
ehl-i incįlden ķırķ kişi 

146.26 ĥaķında indi digenler otuz ikisi ĥażret-i caǾfer birlen ĥabeşeden Įmān kitürüp kilgenler 
sigizi şāmdan 

146.27 ( ) ve her ķayçan bu ādemler üzerine ķurān oķulsa ķurānnıñ 
allahdan boluvına įmān 

146.28 kitürdük diyürler ( ) düristlikde ol ķurān rabbimiz ĥużūrından ŝābitdür 

(  

146.29 ) düristlikde biz ķurān inmesden evvel de boy śunuvçılar ve allahnı birlevçiler 

bolduķ (  

 

II / 147 

 

147.1 ) bu śıfatlı ādemlerge įmāñlarında śabr ķıluvları ve ŝābit boluvları 
sebebli iki mertebe 

147.2 ecrleri birilür bir ecri özlerine indürülgen kitābķa įmān kitürüvleri içün ve bir ecri 
ķurānġa 

147.3 įmān kitürüvleri içün ( ) daħı bu śıfatlı ādemler izgülik (ŧāǾat) 
birlen 
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147.4 yavızlıķnı (günāhnı) yiberürler ( ) daħı biz özlerine rızķlandurġan 
nerseden 

147.5 (māllarından) izgü yollarġa śarf ķılurlar ( ) ve her ķayçan bu śıfatlı 
ādemler 

147.6 fāǿidesiz sözni işitseler ol sözden yüz döndürürler ( ) daħı 
laġv 

147.7 söz siyüylevçilerge3 eytürler bizge öz Ǿamellerimiz bolur ve sizge de öz Ǿamelleriñiz 

bolur ( ) 

147.8 sizniñ üzeriñizge selām bolsun (yaǾnį bizge sizniñ birlen śoĥbetni ķoyuşmaķ lāzım 

bolsun) (  

147.9 ) nādānlar birlen śoĥbetni istemeymiz ( ) düristlikde sin 
ey muĥammed Ǿahm 

147.10 öziñ süygen ādemlerni ĥaķlıķġa (įmānġa) köndüre almassun yaǾnį islām dįnine kiritürge 
küçiñ yitmes 

147.11 ( ) ve likin allahü teǾālā tilegen ādemini ĥaķlıķġa (įmānġa) 

köndürür (  

147.12 ) ve ol allahü teǾālā įmānġa könülüvge ĥāżirlengen ādemlerni biledür köp 
müfessirler bu āyetni 

147.13 ĥażret-i ebū ŧālib ĥaķında indi digenler ebū ŧālibniñ muĥtażır ĥālinde resūl ekrem kilüp 
ey ata 

147.14 bir toġma ķardaşım įmān kelimesini eyt ķıyāmet küninde şefāǾat ķılurmun digen ĥażret-
i ebū ŧālib 

147.15 eytken ey ķardeşim Ǿabdu’l-lahnıñ oġlı taĥķįķ bilemün sin ĥaķķ peyġambersün likin 
ħalķnıñ ebū ŧālib 

147.16 ölümden ķorķup ķına įmāñ kitürdi diyüvlerini mekrūh köremün didi ebū ŧālibniñ 
įmānına müteǾalliķ 

147.17 rivāyetlerni yazġan idük tekrār yazmadı ( ) daħı ķureyşler eytdiler 
ey 

                                                            
3 “söylevçilerge” olmalı. 
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147.18 muĥammed Ǿahm eger biz siniñ birlen ĥaķlıķġa köndürgüçi dįnge (islām dįnine) iyersek 

(  

147.19 ) yirimizden çıġarılmış bolurmız diyü ķureyşler bir vaķt resūl allahġa eytdiler ey 
muĥammed biz siniñ 

147.20 ĥaķķ peyġamber idükiñni bilemiz likin biz ķorķamız eger siñe iyersek Ǿarablerge 
muħālefet ķılsañ bizni 

147.21 mekke yirinden ķuvalap çıġaruvlarundan diyü allahü teǾālā bu sözlerini redd ķılup źikr 
ķılınaçaķ āyetni 

147.22 indürdi ( ) eyā biz ķureyşlerge emįnlik iyesi bolġan ĥaram yirni 
orun 

147.22 ķılmaduķı yaǾnį orunlarunı ĥaram yiri ķılduķ ( ) ol ĥaram yirine 
her 

147.23 ŧarafdan her nerseniñ yimişleri cıyulmış ve taratılmış bolur yaǾnį mekkege türli ŧarafdan 
fāǿideler kilür 

147.24 ( ) ĥużūrımızdan mekke ehline rızķ bolsun içün 

( ) 

147.25 ve likin mekke ħalķınıñ köpisi munı bilmesler ( ) ve köp me ķarye 
ehlinden 

147.26 helāk ķılduķ ( ) ol ķarye ehli maǾįşetlerinde yavız boldılar ve allahnıñ ĥaķnı 
śaķlamadılar 

147.27 yaǾnį evvelgi helāk ķılınġan ķarye ħalķınıñ ĥāli de ŧınçlıķda ve devletde mekke ħalķınıñ 
ĥāli kibi körkem boldı 

147.28 śoñra azġunlıķları sebebli allahü teǾālā alarnı helāk ķıldı sizni de şular kibi helāk ķılur 

( ) bes 

 

II / 148 

 

148.1 bu ħarāb bolġan orunlar alarnıñ turġan orunlarıdur ( ) ol 
ķaryelerde 

148.2 helāk ķılınġan ehli śoñından tutulmadı meger az ġına kişi tutuldı meŝelā misāfirler ve 
ötüp baruvçılar ġına 
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148.3 ( ) ol helāk bolġan ķavmden orunlarunı biz aluvçı bolduķ 

(  

148.4 ) ve ey muĥammed Ǿahm siniñ rabbiñ ķarye (ehil)lerni helāk itüvçi bolmadı 

( )  

148.5 ol ķaryelerniñ aślı ve uluġsına peyġamber yibergenine ķadar ( ) ol 
peyġamber ķaryeleriniñ 

148.6 aślı ve uluġsınıñ ehline bizniñ āyetlerimizni oķur ( ) daħı biz ķaryelerni 
helāk 

148.7 ķıluvçı bolmaduķ ( ) meger helāk ķılur bolduķ ol ķaryeleriniñ ehlleri 
žulm ķıluvçı 

148.8 bolsalar ( ) ve şol nerse kim dünyā sebeblerinden sizge birildi 

( ) 

148.9 bes ol nerse dünyā tirükliginiñ fāǿidelene turġan nersesidür hem ziynetidür 

( ) 

148.10 ve allah ĥużūrında bolġan fį’n-nefse de izgüdür hem hemįşe ķaluvçıraķdur 

( ) eyā Ǿaķlıñıznı yürütüp 

148.11 ķarap bilmeysiz mi dünyā nersesini allah ĥużūrında bolġan nerse birlen almaşdurasız 

( ) 

148.12 eyā şol ādem biz ol ādemge körkem bolġān vaǾde (cennet)ni vaǾde ķılduķ ( ) 
bes ol ādem ol vaǾdege 

148.13 yoluķġuçıdur ( ) dünyā tirükliginiñ fāǿidelene turġan nersesi 
birlen fāǿidelendüre 

148.14 turġan ādemimiz kibi berāber mi elbette bu ikisi berāber tügildür evvelgisiniñ miŝāli 
müselmān ikinçisiniñ miŝāli kāfir kibi 

148.15 ( ) munıñ śoñında dünyā tirükliginiñ metāǾī birlen 
fāǿidelendürgen ādemimiz 

148.16 ķıyāmet küninde Ǿaźāb yā ki ĥesāb içün ĥāżir ķılınmışlardandur ( ) ve şol 
künni ey 
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148.17 muĥammed Ǿahm źikr ķıl ol künde allah kāfirlerge nidāǿ ķılur 

( ) bes 

148.18 eytür allahü teǾālā sizniñ minim şerįklerim diyü zeǾam ķıyılġan şerįklerim ķayda diyü 

(  

148.19 ) ĥaķlarında cehennemni ādemler ve cinler birlen tutururmun digen sözim ŝābit 
bolġan ādemler eytür 

148.20 ( ) ey rabbimiz biz alarnı azdurġan ādemler oşbulardur 

( ) 

148.21 biz alarnı azdurduķ (yaǾnį azġunlıķġa ündedük) alar da biz iħtiyārımız birlen azduķımız 
kibi iħtiyārları birlen azdılar 

148.22 ( ) biz alardan hem alarnıñ iħtiyār ķılġan küfrlerinden siniñ 
śarı bizdük 

148.23 alar bizge Ǿibādet ķılur bolmadılar belki alar nefs arzularına Ǿibādet ķılur boldılar 

(  

148.24 ) daħı allah ŧarafından kāfirlerge eytürler allahnıñ Ǿibādetde şerįki dip zuǾm 
ķılġan nerseleriñizni 

148.25 (śanemlarıñıznı) ündeñiz diyü ( ) bes kāfirler ġāyet ĥayrān bolduķlarından 
śanemlarġa ünderler 

148.26 ) bes ol śanemlar ündevçi kāfirlerge cevāb birmesler ( ) 
daħı müşrikler 

148.27 maǾbūdları içün Ǿaźābnı körürler ( ) eger ol maǾbūdlar dünyāda 
ĥaķlıķġa könülgen 

148.28 bolsalar idi āħiretde Ǿaźābnı körmesler idi diyü eytürler ( ) ve ey 
muĥammed (Ǿahm) şol künni 

 

II / 149 

 

149.1 isiñe tüşür ol künde kāfirlerlerge allah (teǾālā) nidāǿ ķılur ( ) 
öziñizge yiberilmiş 
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149.2 peyġamberlerden nerse ķabūl itdiñiz diyü eytür ( ) bes ķıyāmet 
küninde kāfirler üzerine 

149.3 ĥaberler bilmesiz ve yaşrin bolur ( ) bes ol kāfirlerniñ baǾżısı baǾżısından 
cevāb śoraşmaslar 

149.4 çünki bilmevde hemmesi berāber idüki her ķayusınıñ maǾlūmı 

( ) bes ammā şundayın 

149.5 ādem küfrden tevbe itdi daħı įmān kitürdi ve izgü Ǿamel ķıldı 

( ) bes ol 

149.6 ādem öziniñ tamuġdan ķutuluvçılardan boluvını ümįd itsün ( ) 
ve ey muĥammed 

149.7 (Ǿahm) siniñ rabbiñ tilegen nersesini ħalķ hem iħtiyār ķılur ( ) kāfirler içün 
hiç nersede 

149.8 iħtiyār bolmadı ( ) allahnı kimçiliklerden pāklaymun hem ol allahü 
teǾālā müşriklerniñ 

149.9 allahġa şerįk ķılġan nerselerinden bülend boldı  ( ) ve ey 
muĥammed (Ǿahm) siniñ rabbiñ 

149.10 kāfirlerniñ kökreklerinde yaşirgen nerselerini (siñe düşmānlıķlarnı) bilür ( ) 
daħı siniñ ĥaķıñda 

149.11 āşikāre ķılġan nerselerini (ķabāĥat sözlerini) bilür ( ) ve ol allah 
Ǿibādetke müsteĥaķdur 

149.12 ve Ǿibādetke müsteĥaķ hiç źāt yoķdur meger ol allahü teǾālā ginedür 

( ) ol allah içündür 

149.13 dünyāda hem āħiretde ĥamd yaǾnį müǿminler allahnıñ birgen niǾmetleri üzerine 
dünyāda ĥamd itdükleri kibi āħiretde 

149.14 hem hamd eytürler ( ) daħı ĥükm ol allah içündür hem ķıyāmet 
küninde ol allahġa 

149.15 ķaytarılmış bolursız ( ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke ehline miñe ħaber biriñiz 

diyü eyt (  
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149.16 ) eger allah sizge ķaranġu kiçni hemįşe ķılsa ve sizniñ içün hiç yaķtılıķ 

bolmasa (  

149.17 ) ķıyāmet künine ķadar ( ) allahdan başķa sizge 
yaķtılıķnı kitüre turġan 

149.18 nindeyin maǾbūd bar elbette yoķ ( ) eyā bu vaǾažnı tefekkür birlen 

işitmeysiz mi ( ) 

149.19 ey muĥammed (Ǿahm) mekke ehline miñe ħaber biriñiz diyü eyt 

( ) eger allah sizge 

149.20 yaķtını kündizni hemįşe ķılsa ve hiç ķaranġulıķ bolmasa ( ) ķıyāmet künine 

ķadar (  

149.21 ) allahdan başķa sizge kiçni kitüre turġan nindeyin maǾbūd bar 

( ) ol kiçde 

149.22 rāĥatlanup ķararlanursız elbette yoķ ( ) eyā Ǿibret birlen ķarap körmeysiz mi 

(  

149.23 ) daħı allah öziniñ bendelerge raĥmetinden kiçni hem kündizni yaratdı 

( ) 

149.24 kiçni yaratdı kiçde ķararlanuvıñız içün  ( ) daħı kündizni yaratdı 
allahnıñ fażlından 

149.25 isteviñiz içün ( ) daħı allahnıñ niǾmetlerine şükr ķıluvıñız içün 

( ) 

149.26 daħı ey muĥammed Ǿahm şol künni isiñe tüşür ol künde allah müşriklerge nidāǿ ķılur 

(  

149.27 ) bes allahü teǾālā eytür sizniñ minim şerįklerim diyü zuǾm ķılġan 
şerįklerim ķayda diyü 

149.28 ( ) ve her bir ümmetden özlerine şehādet bire turġan şāhid çıġarduķ 
ol şāhid şol 
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II / 150 

 

150.1 ümmetniñ peyġamberidür ( ) bes ümmetlerge eytdük biz tutķan 
dįniñizniñ düristlikne delįl 

150.2 kitüriñiz diyü ( ) bes ümmetler bildiler bu vaķtde düristlikde maǾbūd 
boluvda ĥaķlıķ allahġa 

150.3 ŝābitdür hiç kim maǾbūdlikde allahġa orŧaķ bolmas ( ) daħı 
ümmetlerden iftirāǿ 

150.4 ķılġan nerseleri (bāŧılleri) ġāǿib boldı ( ) düristlikde ķārūn mūsā 

150.5 Ǿahmnıñ ķavminden boldı ĥażret-i mūsānıñ atası birlen bir toġma ķardeşi yaśher bin 
ķāhisniñ oġlı 

150.6 idi yaśher ĥażret-i mūsāġa įmāñ kitürgen ādemlerden ( ) bes ķārūn mūsā 
Ǿahmnıñ ķavmine 

150.7 artuķlıķnı istedi ve küllisiniñ öziniñ emrine boy śunuvlarunı istedi yā ki mūsā ķavmine 
žulm ķıldı 

150.8 maǾnāsında ( ) daħı biz ķārūnġa ħazįnelerden birdük 

(  

150.9 ) şol ķadar māl birdük ol mālnıñ içükçilerini yüklev ķuvvet iyesi bolġan köp 
cemāǾatke de aġır 

150.10 bolur ( ) şol vaķtde mūsānıñ įmān kitürgen ķavmi ķārūnġa eytdi 
mālnıñ 

150.11 köpligi birlen şādlanma ve maķtanma ( ) düristlikde allahü 
teǾālā şādlanuvçılarnı 

150.12 dost körmes ( ) daħı allah öziñe birgen nersede (baylıķda) āħiret 

150.13 yurŧını iste yaǾnį allahnıñ öziñe birgen mālından allah yolına śarf it 

( ) 

150.14 daħı düyādan bolġan ülüşüñni unutma yaǾnį öziñe yeterlik ķadar alup ķal 

(  
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150.15 ) daħı allahnıñ bendelerine allah öziñe izgülik ķılġan kibi izgülik ķıl 

(  

150.16 ) daħı yirde bozuķlıķ isteme yaǾnį žulmge ve tekebbürlikke sebeb bolġan işler 
birlen ħalķġa emr 

150.17 ķılma ( ) düristlikde allahü teǾālā bozuķluķ ķıluvçılarnı dost 

körmes (  

150.18 ) ķārūn eytdi miñe bu māllarnı birilmiş boldı özimniñ ĥużūrımda 
bolġan 

150.19 Ǿilm üzerinde bolġanım ĥālde yaǾnį min ticāret Ǿilmini kāmil bildim yā ki kimyā Ǿilmini 
yā ki tevrāt Ǿilmni 

150.20 maǾnāsında ĥażret-i mūsānıñ ķavmi içinde tevrātnı iñ ziyāde bilüvçi ķārūn bolġan 

digenler (  

150.21 ) eyā ķārūn bilmedi mü düristlikde allahü teǾālā ķārūndan ilk 
ni ķadar zamān 

150.22 ehllerinden helāk itdi ( ) ķārūndan ķuvvetde ķaŧıraķ bolġan ādemlerni 

(  

150.23 ) daħı māl cıyuvda köprek bolġan ādemlerni yaǾnį ķārūndan ķuvvetlirek ve bayraķ 

ādemlerni (  

150.24 ) daħı yavız kāfirler günāhlarından śoralmış bolmaslar belki toġrı 
tamuġġa yiberilürler 

150.25 yaǾnį allahü teǾālā kāfirlerniñ ĥāline muŧŧaliǾ olduķından bilüv içün śoralmas yā ki şelte 
içün śoralmas belki 

150.26 defǾį Ǿaźāb ķılınurlar ( ) bes ķārūn türli ziyneti içinde köp ādemler 
birlen ķavmi 

150.27 üzerine çıķdı ( ) dünyā tirükligi gine tiley turġan żaǿįf ādemler 
eytdi 

150.28 ( ) kāşki bizge ķārūnġa birilgen mālnıñ oħşaşı bolsa idi 

(  
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II / 151 

 

151.1 ) düristlikde ol ķārūn dünyādan uluġ ülüş iyesidür diyü ( ) daħı 
āħiret 

151.2 ĥāllerini bilüv birilgen ādemler eytdi ( ) allah sizge helāklikni lāzım 
itse idi 

151.3 allahnıñ āħiretdegi ŝevābı izgürekdür ķārūnġa birilgen nerseden ( ) 
įmān kitürüp de izgü 

151.4 Ǿamel ķılġan ādem içün ( ) ve bu ŝevāb (cennet) ke yoluķmas 
irişmes meger Ǿibādetlerge 

151.5 hem günāhlardan śabr itüvçiler gine yoluġur ( ) bes biz ķārūn hem 
yurŧnı ve māllarnı 

151.6 yirden yutdurduķ munıñ ķıśśası ķārūn mūsā (Ǿahm)nı ġāyet rencitken ĥażret-i mūsā 
ķardeşi bolduķı içün 

151.7 ķārūnġa mudāra ķıla iken zekāt farż ķılınġaç ĥażret-i mūsā ķārūn birlen her bir miñden 
bir berāberinde (meŝelā miñ 

151.8 śomġa bir śom berāberinde) śulĥ ķılġan ķārūn mālnı ĥesāb ķılup ķaraġanda bik köp māl 
çıġaçaķ bolġaç 

151.9 miñden birini birüvge de rāżı bolmaġan şundan śoñ ķārūn benį isrāǿįl içinde ĥażret-i 
mūsānı rüsvāy 

151.10 ve oyatlı iter içün bir zāniye ve ĥāmile ħātunnı köp māl birlen yollaġan mūsā minim 
birlen zinā ķıldı bu bala 

151.11 mūsādan diyü eyt digen Ǿıyd küninde ĥażret-i mūsā cemǾi Ǿažįm içinde ħuŧbe oķuġan 
(vaǾaž söylegen) kimde kim 

151.12 māl oġırlasa ķolını kisemiz kimde kim ħatunlı bola turup zinā ķılsa ŧaş birlen berüp 
öltüremiz ħatunsız bola turup 

151.13 zinā ķılsa yüz ķamçı śoġamız diyü ķārūn eytken ey mūsā eger zinā ķıluvçı öziñ bolsañ 
da bu ĥükm yürütüle mi diyü  

151.14 ĥażret-i mūsā eytken belį özim bolsam da şulay allahnıñ ĥükmi berāber digen ķārūn 
eytken benį isrāǿįl 

151.15 sini filāne ħatun birlen zinā ķılġan diyü zuǾm ķılalar digen ĥażret-i mūsā ol ħatunnı 
çaķırtķan ve rast söyle 



  1521

151.16 digen ħatun ķarunnıñ māl berāberinde yolladuķnı söylegen ĥażret-i mūsā ķārūnnıñ bu 
işinden allahġa şikāyet 

151.17 ķılġan ĥażret-i mūsāġa allahü teǾālā vaĥy ķılġan yirge tilegen nerseñ birlen emr ķıl diyü 
ĥażret-i mūsā 

151.18 eytken ey yir ķārūnnı tut diyü ķārūn tizine ķadar yirge baŧķan yirge ĥażret-i mūsā yine 
tut digen 

151.19 ķārūnnı biline ķadar tutķanına tut digen moynına ķadar tutķanına tut digen ķārūn 
bütünley yir tübine 

151.20 kitgen şol ĥālde ķārūn hemįşe ĥażret-i mūsāġa yalbarġan ĥażret-i mūsā ġāyet açuvı 
kildükinden şefķat 

151.21 ķılmaġan allahü teǾālā ĥażret-i mūsāġa vaĥy ķılġan ķārūn ni ķadar yalbardı merĥamet 
ķılmadıñ eger miñe bir gine 

151.22 mertebe duǾā ķılġan bolsa idi ķabūl ķılġan bolur idim diyü mundan śoñ benį isrāǿįl 
mūsā (Ǿahm) ķārūnnı 

151.23 yirden yutdurdı māllarını ve yurtlarını özine alur içün digenler śoñra allahü teǾālā 
ķārūnnıñ yurŧını 

151.24 ve māllarını yirden yutdurġan (beydāvį) ( ) bes ķārūn içün 

151.25 allahdan başķa hiç yardem bire turġan cemāǾat bolmadı ( ) daħı 
ķārūn bu Ǿaźābdan 

151.26 (yir yutuvdan ŧıyılġuçılardan da bolmadı ( ) daħı 
ötken kiçde 

151.27 ķārunnıñ menzilesini arzu ķılġan ādemler eytür bolup evrildiler (  

151.28 ) Ǿaceblenemün min göyā ki allahü teǾālā ķullarından tilegen ādemine 
rızķını töşey (kiñ ķıla) 

151.29 ve tilegen ādemine ŧar ķıla ( ) teǾaccüb kelimesi el-ǿaceb maǾnāsında yā ki ( ) 
ħaŧāġa oyġanuv vaķtinde eytile 

 

II / 152 

 

152.1 turġan söz yānį ķavm ķārūnġa birilgen mālnıñ meŝelni arzu ķıluvlarında bolġan 
ħaŧālarını bildiler hem 
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152.2 ökindiler maǾnāsında yā ki ( ) bilmeysün mi körmeysün mi sin maǾnāsında 

( ) 

152.3 eger de arzu ķılġan nersemizden köñlimizni döndürüv birlen allah bizge enǾām ķılġan 
bolmasa idi ķārūn kibi 

152.4 bizni de yir yutķan bolur idi ( ) ve Ǿaceblenemün min göyā ki şāǿn 
allahnıñ niǾmetni 

152.5 inkār itüvçiler maķśūdlarına irişmesler ( ) bu āħiret yurtı ( ) bu 
āħiret 

152.6 yurtını şundayın ādemler içün ķılurmız ( ) ol ādemler yirde 
uluġlıķnı 

152.7 ve bozuķlıķnı tilemesler ( ) daħı maķtalmış bolġan Ǿāķibet (cennet) allah 
rāżı bolmaġan işlerden 

152.8 śaķlanuvçılarġadur ( ) bir kişi izgülükni kitürse ol kişige ol 
izgülikden de 

152.9 izgürek bolur yaǾnį on ülüş izgülik bolur ( ) ve bir kişi yavızlıķnı kitürse 

(  

152.10 ) bes yavızlıklarnı ķılġan ādemlerge cezā birilmes ( ) 
meger kılġan 

152.11 Ǿamelleriniñ cezāsı ġına birilür yaǾnį bir yavızlıķġa bir gine ülüş yavız  cezā bolur 

( ) 

152.12 ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde siñe kurānnı oķuvnı ve ķurānda bolġan nerse birlen 

Ǿamel itüvni vācib itken allah (  

152.13 ) ķaytaçaķ orunġa (mekkege) sini kiri ķaytaruvçıdur niteki fetĥ-i mekke 
küninde ķaytarġan yā ki ķıyāmet 

152.14 küninde maķtavlu orunġa ķaytarġuçıdur maǾnāsında ( ) ey 
muĥammed (Ǿahm) eyt sin minim rabbim 

152.15 bilgüçirekdür kim ĥaķlıķnı kitürgenlikni yaǾnį kimniñ ĥaķlıķda idükni 

( ) daħı žāhir azġunlıķda 
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152.16 bolġan ādemni de ĥaķlıķda bolġan ādemden resūl allah özi murād azġunlıķda bolġan 
ādemden müşrikler murād 

152.17 ( ) ve ey muĥammed Ǿahm sin ümįd iter bolmadıñ ( ) 
öziñe ķurānnıñ 

152.18 ŧaşlanmış (birilmiş) boluvını ( ) likin rabbiñ siñe ķurānnı ŧaşladı (birdi) 

152.19 özinden raĥmet yüzinden ( ) bes ey muĥammed Ǿahm 
kāfirlerge mudāra ķıluv birlen 

152.20 ve ŧaleblerini ķabūl itüv birlen yardem birüvçi bolma ( ) daħı ey 
muĥammed Ǿahm sini 

152.21 allahnıñ āyetlerini oķuvdan bu kāfirler ŧıymasun yaǾnį alardan ķorķup allahnıñ 
āyetlerini (ķurānnı) 

152.22 oķuvdan ŧıyulma ( ) ķurān āyetleri siñe indürülgenniñ śoñında 

( ) 

152.23 daħı rabbiñni birlevge ve rabbiñniñ Ǿibādetine ħalķnı ünde ( ) 
daħı kāfirlerge müsāǾade 

152.24 ve yardem birüv sebebli müşriklerden bolma ( ) daħı allah birlen 
ikinçi maǾbūdnı ündeme 

152.25 bu iki āyetde žāhirde ħiŧāb resūl allahġa bolsa da ĥaķįķat ħiŧāb resūl allah dįninde 
bolġan ādemlerge 

152.26 yā ki maǾśūm boluvçılıķ nehy ķıluvġa münāfį tügil ( ) hiç maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ 
yoķdur meger bir allah ġınadur 

152.27 ( ) her bir nerse helāk boluvçıdur meger allahü teǾālā özi gine helāk 

bolmas (  

152.28 ) ol allahġadur ĥükm hem ol allahġa ķıyāmet küninde ķaytarılmış bolursız. 

152.29 ķaśāś sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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II/153 

 

153.1 yikirmi toķızınçı sūre Ǿankebūt sūresi mekkede ingen cemǾį altmış toķız āyet 

153.2 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

153.3 ( ) bu sözinden mūradını allahü teǾālā özi bilür ( ) eyā ādemler 
ķaldurulmış 

153.4 boluvlarını ĥesāb ķılurlar mı ( ) įmān kitürdük biz diyü eytüvleri içün 

( ) 

153.5 ĥālbūkim alar įmānlarınıñ ĥaķįķį ikenligi birlen imtiĥān ķılınmaslar yaǾnį ādemler 
yalġız biz įmān 

153.6 kitürdük digen sözleri içüngine çın įmān birlen imtiĥān ķılınmaġanları ĥālde 
ķaldurulmış 

153.7. boluvlarını ĥesāb ķılurlar mı alay ĥesāb ķılmasunlar belki allahü teǾālā ādemlerni aġır 
teklįfler birlen 

153.8 imtiĥān ķılur çünki yalġız įmān gerçi iħlāś birlen bolsa da tamuġdan bütünley 
ķuvvetlüni tilemey 

153.9 mengü ķaluvdan ķuvvetlüni ġına tiley bu āyetni müşriklerniñ cebrinden şikāyet ķılġan 
baǾżı śaĥābeler ĥaķında 

153.10 indi digenler ( ) ve taĥķįķ biz bu ümmetden ilk bolġan ādemlerni 
de fitneledük 

153.11 ve bu iş iski Ǿādet bütün ümmet ĥaķında boldı ( ) elbette allah bilür 
įmānda 

153.12 rast bolġan ādemlerni ( ) daħı įmānda yalġançılarnı bilür 

(  

153.13 ) yā ki yavız Ǿamellerni ķılġan ādemler bizge ŝābit boluvlarını ĥesāb 
ķıldı mu 

153.14 yaǾnį yavız Ǿamelleri berāberinde bizniñ cezāǿ birüvge ķudretimizni ķuvvet ķılduruvnı 

ĥesāb ķıldılar mı (  

153.15 ) eger biley ĥesāb ķılsalar ĥükm itken nerseleri ni yavız boldı 

( ) 
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153.16 kimdür allahnıñ ŝevābına yoluķuvnı ümįd iter bolsa ( ) bes düristlikde 
allahnıñ öziniñ 

153.16 ŝevābına yoluķuv içün taǾyįn itken vaķti elbette kilüvçidür ( ) ve ol 
allah bendelerniñ 

153.17 sözlerini işitüvçidür iǾtiķādlarunı ve Ǿamellerini bilgüçidür ( ) ve 
bir kişi 

153.18 Ǿibādetlerde śabr ķıluv ve günāhlardan ŧıyıluvda nefsi birlen śoġış ķılsa ançaķ ol kişi öz 
fāǿidesi 

153.19 içün śoġış ķılur yaǾnį fāǿidesi özine bolur ( ) düristlikde allahü 
teǾālā 

153.20 bütün Ǿālemden elbette muuñsızdur bendelerniñ Ǿibādetine muĥtāc tügildür 

( ) daħı 

153.21 şundayın ādemler įmān kitürdiler hem izgü Ǿameller ķıldılar ( ) ol 
ādemlerden 

153.22 küfrini hem günāhlarunı örtürmiz yaǾnį įmān sebebli küfrini Ǿibādet sebebli günāhlarını 

yarlıķarmız (  

153.23 ) daħı ol ādemlerge Ǿamel ķılġan nerseleriniñ iñ körkem cezāǿsı 
birlen cezaǿ 

153.24 birürmiz ( ) daħı ādemge ata ve anasına izgülik (iŧāǾat) 
ķılmaķ birlen 

153.25 buyurduķ ( ) ve ey ādem eger siñe ata ve anañ miñe şerįk ķıluv 
birlen teklįf itseler 

153.26 ( ) siniñ ol nerseniñ maǾbūd boluvına bilmegen nerseni şerįk ķıluv birlen 

( ) 

153.27 bes ata ve anaña bu işlerinde boy śunma alar sözi boyınça miñe şirk ķılma çünki allahġa 
günāh bolġan 
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154.1 işde bendege iŧāǾat ķıluv dürist tügil bu āyetde işāret bar düristligi maǾlūm bolmaġan 
nersege iyerüvniñ 

154.2 dürist tügilligine gerçi bāŧıl idüki maǾlūm bolmasa da ( ) ķaytaçaķ ornıñız 
miñedür yaǾnį 

154.3 sizniñ įmāñ kitürgeniñizde ve şirk ķılġanıñızda ata ve anasına izgülik ķılġanıñızda hem 
ata ve anasını 

154.4 rencitkeniñizde hemmeñiz miñe ķaytaçaķsız ( ) bes sizniñ Ǿamel 
ķılġan nerseñiz 

154.5 berāberinde cezāǿ birüv birlen sizge ħaber birürmün ( ) daħı 
şundayın 

154.6 ādemler įmān kitürdiler hem izgü  Ǿameller ķıldılar ( ) elbette 
andayın 

154.7 ādemlerni izgüler cümlesine kiritürmiz ( ) daħı ādemler 
cümlesinden 

154.8 şundayın ādemler bardur allahġa įmān kitürdük diyü eytürler ( ) bes her 
ķayçan 

154.9 ol ādemler allahġa įmān kitürüvleri üzerine kāfirler ŧarafından rencitilmiş bolsalar 

(  

154.10 ) bendeler ŧarafından įmāndan döndürüvde irişken fitneni (rencitüvni) 
allahnıñ Ǿaźābı kibi ķılurlar 

154.11 ( ) ve eger rabbiñden (ġanįmet ve bir şehrni fetĥ ķıluv kibi) yardem 

kilse ( ) 

154.12 bu żaǾįf įmānlı ādemler yā ki münāfıķlar müselmāñlarġa eytürler biz sizniñ birlen dįnde 

birge bolduķ diyü (  

154.13 ) eyā allah özine başķa bolġan Ǿālemniñ (bendelerniñ) 
kökreklerinde bolġan 

154.14 nerselerini (iħlāś ve nifāķlarnı) bilgüçi tügil mi ( ) daħı elbette allah 
(teǾālā) 

154.15 çın köñilleri birlen įmān kitürgen ādemlerni bilür ( ) daħı ŧışdan ġına 
įmān kitürgen 
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154.16 ādemlerni de bilür ve her birisine ķıyāmet künin āsını birür 

(

de tiyüşli cez

) daħı 

154.17 kāfir bolġan ādemler įmān kitürgen ādemlerge eytdi ( ) bizniñ dįn yolımızġa 

iyeriñiz (  

154.18 ) daħı biz sizniñ günāhlarıñıznı yüklermiz ( ) daħı 
üǿminlerniñ 

günāhların

kāfirler m

154.19 dan hiç nerseni yüklevçi tügildür ( ) düristlikde ol k
iz 

āfirler 
günāhlarıñıznı yüklerm

154.20 digen sözlerinde yalġançılardur ( ) d er özleriniñ aġır yüklerini 
(uluġ 

aħı ol kāfirl

154.21 günāhlarnı) yüklevçilerdür ( ) d
an ādemlerniñ de 

nı) yüklevçile

aħı özleriniñ aġır yükleri birlen birge 
azdurġ

154.22 aġır yüklerini (uluġ günāhları rdür ( ) daħı 
kāfirler 

154.23 ķıyāmet küninde iftirā ķılġan nerselerinden (ā ından) 

śoralmış

demlerni azdurġan bāŧıllıķlar

 bolurlar (  

154.24 ) ve taĥķįķ biz nūĥ (Ǿahm)nı ķavmine dįn üyretür içün peyġamber itüp 

yiberdük (  

154.25 ) bes nūĥ (Ǿahm) ķavmi içinde illi yıl ġına kim miñ yıl turdı yaǾnį toķız 
yüz illi 

154.26 y ūĥ ķırġınçı yıl başında peyġamber boldı ķavmini toķız yüz illi yıl 
dįnge ün

ıl turdı ĥażret-i n
dedi vemaǾ 

154.27 źalik bik az ġına ādem įmān kitürdi ŧūfandan śoñ altmış yıl Ǿömr sürdi digenler bu 
ķıśśadan maķśūd 

154.28 resūl allahnı tesliye hem aġırlıķlarına çıdamlı boluvına berkitüv ādem balalarında iki 
yüz yıl Ǿömr sürüvde maǾhūd 
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155.1 bolmasa da ĥażret-i nūĥnıñ miñ yılġa ķarįb Ǿömr eytüvi ķudretu’l-lahġa nisbet  yıraķ 
tügil çünki peyġamberler ĥaķında 

155.2 ādem Ǿaķlı irişmey turġan ħāriķu’l-Ǿāde(Ǿādetden ŧışķı) işler bolġan 

( ) 

155.3 bes nūĥ (Ǿahm) ķavmini ŧūfan śu  tutdı ĥābūkim alar küfr sebebli özlerine žulm 

ķı

vı

luvçılar idi (  

155.4 ) bes biz ŧūfandan nūĥ (Ǿahm) nı hem kime iyelerine (nūĥ Ǿahmke įmān 
 

kirgen ādemle

kitürüp kimege

155.5 rni) ķutķarduķ ( ) daħı biz nūĥ vāķıǾasını bütün Ǿālemge 
Ǿibret ķılduķ 

155.6 ( ) daħı dįn üyretür içü ) nı yiberdük (n ibrāhįm (Ǿahm ) şol vaķtde 
ibrāhįm (Ǿahm) 

avmine155.7 ķ  eytdi ( ) allahġa Ǿibādet ķılıñız ve all flıķ ķıluvdan 

ķorķıñız diyü (

ahġa ħilā

 

155.8 ) eger siz bilse
n 

ķorķuvıñız öziñiz

ñiz sizniñ içün allahġa Ǿibādet ķıluvıñız hem allahġa 
ħilāflıķ ķıluvda

155.9 niñ bolġan işiñizden izgüdür ( ) ançaķ siz 
allahdan başķa 

155.10 śanemlarġa Ǿibādet ķılursız ( ) daħı  dip aŧavda 
yalġannı eytürsi

 śanemlarnı maǾbūd
z 

155.11 ve içiñizden çıġarursız ( ) düristlikde sizniñ allahdan başķa 
Ǿibādet ķılġan 

155.12 nerseleriñiz ( ) sizniñ içün rızķnı mülklenmesler ( ) 
bes allah 

155.13 ĥużūrında rızķ isteñiz ( ) daħı allahġa Ǿibādet ķılıñ ñ 
niǾmetine

ız daħı allahnı
 şükr ķılıñız 

155.14 ( ) ol allahġa ķaytar rsız (ılmış bolu ) ve eger siz 
mini 
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155.15 yal ız bes taĥķįķ sizden ilk bolġan ümmetler de pey alġanġa 
tutdılar al nġa 

ġanġa tutsañ ġamberlerni y
arnıñ yalġa

155.16 tutuvları hiç peyġamberlerine żarar ķılmadı oşandaķ sizniñ de yalġanġa tutuvıñızdan 
miñe hiç żarar yoķ belki 

155.17 żararı öziñizge gine ( ) ve peyġamber üzerine vācib bolmas 
meger açuķ ĥaķnı 

155.18 irişdürüv gine vācib bolur ( ) eyā mekke kāfirleri bilmediler 
mi allah niçük ħalķnı 

155.19 başda yaraŧur ( ) m üninde niçük ķaytadan yaraŧur 

(

unıñ śoñında ķıyāmet k

) 

155.20 düristlikde ħalķnı  hem ķaytadan yaratuv allah üzerine ciñildür ( başda ) 
ey )  muĥammed (Ǿahm

155.21 mekke kāfirlerine eyt yirde yürüñiz bu söz ibrāhįm (Ǿahm)nıñ ķavmine eytken sözi 
bolsa da allahü teǾālā bu sözni 

155.22 eytüv birlen resūl allahġa ķılġan ( ) bes iǾtibar ķılup ķarañız allah 
ħalķnı 

155.23 türli cins ve türli ĥālde itüp niç ı (ük yaraŧuvnı başlad ) munıñ 
śoñında allah 

155.24 āħırġı tirüklikni niçük bar ķılur ( ) d eǾālā her 
nerse 

üristlikde allahü t

155.25 küçi yitküçidür (

üzerine 

) allah tilegen ādemini Ǿaźāb ķılur ve tilegen 
 

r 

ādemine

( ) ve ol allahġa ķaytarılmış bolursız 155.26 merĥamet ķılu

( ) 

bi zge irişüvden yirde de hem kökde de 155.27 daħı siz rab ñizni öziñi Ǿāciz ķıluvçı tügillersiz 

(  

155.28 ) daħı sizniñ içün allahdan başķa dost da ve yardemçi de yoķdur 

(  
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156.1 ) daħı şundayın ādemler allahnıñ āyetlerini hem allahġa yoluġuvnı 
kār itdiler 

156.2 (

in

) bu śıfatdaġı ādemler minim raĥmetimden ümįd kisdiler (  

156.3 ) daħı bu śıfatdaġı ādemler alarġa rencitküçi Ǿaźāb bolur 

( ) bes 

ibrāhįm (Ǿa c156.4 hm) ķavminiñ ibrāhįmge evābı bolmadı ( ) meger 
eytüvleri boldı 

156.5 ibrāhįmni öltüriñiz yā ki oŧķa śalup yandurıñız diyü ( ) 

156.6 bes allah ibrāhįmni oŧdan ķutķardı

ibrāhįm 
(Ǿahm)nı oŧķa śalduķlarında 

 ( ) düristlikde ibrāhįmni oŧdan 

r (

yandurmay 

156.7 ķutķaruvda uluġ Ǿibretler bolġuçıdu ) įmān kitürgen ķavm içün 

(  

156.8 ) daħı ibrāhįm Ǿahm eytdi ança hd n başķa śanemlarnı tutdıñız 

(

ķ siz alla a

 

156.9 ) dünyā tirükliginde arañızda dostlıķġa sebeb itüp 

( ) 

 munıñ śoñınd156.10 a ķıyāmet küninde baǾżıñız baǾżıñıznı inkār iter ( ) daħı 
baǾżıñız baǾżıñızġa 

156.11 laǾnet oķur ( ) daħı her ķayuñıznıñ baraçaķ uġdur 

(

 ornıñız tam

) 

Ǿaźābdan ķ156.12 daħı sizniñ içün utķara turġan yardemçiler yoķdur ( ) bes ibrāhįm 
Ǿahmge 
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156.13 ķardaşınıñ oġlı lūŧ Ǿahm įmān kitürdi ve iñ evvel įmān kitürgen  Ǿahm bolġan 

(

 ādem lūŧ

 

156.14 ) daħı ibrāhįm Ǿahm eytdi düristlikde min rabbim ķoşķan orunġa hicret 
luvçımun 

(köçüp baru

ķı

156.15 vçımun) diyü ( ) düristlikde rabbim her işde üstündür ve 
her 

156.16 bir işinde ĥikmet iyesidür żararından śaķlar ve kendime münāsib 
bolġan iş birlen 

yaǾnį mini düşmānlar 

156.17 miñe emr ķılur ( ) daħı biz ibrāhįm Ǿahmge isĥāķ hem yaǾķūb 
Ǿaleyhimü’s-selāmnı 

156.18 hibe ķılduķ ( ) daħı biz ibrāhįm Ǿahmnıñ balaları içinde 
peyġamberlik 

156.19 ķılduķ hem kitāb (ķılduķ (yiberdük) ) da ı ibrāhįm Ǿahmge bizniñ 
ķoşķan ornımız

ħ
ġa 

 birdük (156.20 hicret ķıluvı beraberine dünyāda ecrini ) daħı düristlikde 
ol 

156.21 ibrāhįm āħiretde elbette izgüler cümlesindendür ( ) da
 lūŧ Ǿahmnı 

ħı biz peyġamber 
itüp

156.22 yiberdük şol vaķtde öziniñ ķavmine eytdi ( ) eyā düristlikde siz mi 
ġāyet 

156.23 ķabāĥat işke kilesiz yaǾni livāŧa ķılasız  ( ) b
en 

ın ķabāĥat işni sizge 

u ķabāĥat işde bütün 
Ǿālemd

156.24 sizge hiç ādem ilk bolmadı yaǾnį munday ķadrli hiç kim ķılduķı 

yoķ (  

156.25 ) eyā siz mi irlerge kilesiz ( ) daħı kişi öltürüv birlen ve 
māl ŧalap 

156.26 l kise siz yā ki nesl boluvnı kisaluv birlen yo e siz ( ) daħı 

156.27 meclisleriñizde ķabāĥat işke kilesiz cimāǾ ve ceyl yiberüv kibi işlerge ( ) 
bes lūŧ 
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156.28 Ǿahmnıñ ķavminiñ cevābı bolmadı ( ) me ı 
eytüvler

ger cevāblar
i boldı 

157.1 bizge allahnıñ Ǿaźābını kitür (
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) eger bu işimizni ķabāĥatke 
ıñda rastlardan śayuv

157.2 bolsañ ( ) lūŧ Ǿahm e

alķnı bozuvçı ķavm üzerin

ytdi ey rabbim bu ķabāĥat işni 
çıġaruv 

157.3 sebebli ħ e Ǿaźāb indürüv birlen miñe yardem bir 

( ) 

157.4 daħı bizniñ ilçi feriştelerimiz ibrāhįmge süyünç ħaber birlen kilgenleri zamānda 

(   

157.5 ) ferişteler eytdiler düristlikde biz bu ķarye (sedūm ķaryesi) ehlini helāk 

itüvçimiz (  

157.6 ) düristlikde bu ķarye ehli küfr ve türli günāhlar sebebli žulm ķıluvçı 

boldılar (  

157.7 ) ferişteler bu ķarye ehlini helāk itemiz digeç ibrāhįm Ǿahm eytdi ol ķaryede 

bar didi (

lūŧ Ǿahm 

157.8 ) ilçi ferişteler eytdiler biz ol ķaryede bolġan ādemlerni 
bilemiz 

157.9 ( ) elbette biz lūŧ Ǿahmnı hem de ehlini helāk boluvdan ķurķarurmız 

( ) 

157.10 meger ħatunnı ķutķarmaymız ħatunı Ǿaźābda ķaluvçılardan boldı ( ) 
 ilçi ve

157.11 feriştelerimiz lūŧ Ǿahmġa kilgenleri zamānda ( ) b ŧ 
Ǿahmge

u ilçiler sebebli lū
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157.12 ķayġu ķildi hem bu ilçiler sebebli kökrek yüzünd ķorķuvından keyfi kitdi 
vaŧnı 

en ŧar idi ĥāśılı 

157.13 bitdi ( ) daħı ferişteler lūŧ Ǿahmnıñ ķorķduġını bilgeç eytdiler ey lūŧ 
ķorķma 

ġurma (157.14 ve ķay ) düristlikde biz sini ve ehliñni Ǿaźābdan 

ķutķaruvçılarmız (  

157.15 ) meger ħatunıñnı Ǿaźābdan ķutķarmaymız ol ħatunıñ Ǿaźābda 
 ķaluvçılardan boldı

157.16 ( ) düristlikde biz bu ķarye ehli üzerine indürüvçilermiz 

(  

157.17 ) kökden Ǿaźābnı ( ) allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvları sebebli 

(  

157.18 ) ve taĥķįķ biz lūŧ Ǿahm ķaryesinden žāhir Ǿalāmet ķaldurduķ yaǾnį meşhūr 
kāyetlerini yā ħarāb 

bolġ

hi  ki 

157.19 an yurŧlarınıñ eŝerlerini ( ) iǾtibār ķıluvda Ǿaķllarını yürütken ķavm içün 

(  

157.20 ) ve daħı medyen ħalķına ķardaşları şuǾayyib Ǿahmnı peyġamber itüp 

yiberdük (  

157.21 ) bes şuǾayyib Ǿahm eytdi ey ķavmim allahġa Ǿibādet ķıluñız 

( ) daħı āħiret 

küniniñ ŝ i157.22 evābını ümįd itiñiz yaǾnį ŝevābnı ümįd itüvge sebeb bolġan işlern  ķılıñız 

(  

157.23 ) daħı yirde bozuķlıķ ķıluvçı bolġanıñız ĥālde yürümeñiz 

( ) bes medyen 

ħalkı şu v 
ahm ŧavışı 

157.24 Ǿayyib Ǿahmnı yalġanġa tutdılar bes alarnı ķaŧı yir silkinü Ǿaźābı yā ki cebrāǿįl 
Ǿ
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157.25 tutdı ( ) bes medyen ħalķı tizlerine çökkenleri ĥālde yurŧlarında 
ölükler 

157.26 bolup evrildiler ( ) daħı Ǿād ve ŝemūd ķavmini helāk ķılduķ 

( ) 

157.27 ve taĥķįķ sizge bu helāk ķılınġan ķavmlerniñ turġan orunlarından baǾżısı žāhir boldı 
Ǿnį her 

yçan bu orunlardan ötken vaķtde Ǿibret birlen ķarasañız (

ya

157.28 ķa ) 
daħı 

II / 158 

158.1 bu helāk ķılġan ķavmlerge şeyŧān yavız Ǿamellerini körkem ve ziynetli itüp körsetdi 

 

 

(  

158.2 ) bes alarnı şeyŧān allahnıñ yolından (dįninden) ŧıydı ( ) daħı 
ar fikr 

ve baśį  ki Ǿaźābnıñ öz

r 

al

158.3 retke ķudretli boldılar vemaǾ źalik fikr ķılmadılar yā lerine 
tutaşuvı 

nı şiksiz bilür 

158.4 boldıla ( ) daħı ķārūnnı hem firǾavunnı ve hāmānnı helāk itdük 
ikr 

sında (

yā ki bularnı ź

158.5 ķıl maǾnā ) ve taĥķįķ mūsā (Ǿahm) bu üçisine žāhir 
bolġan muǾcizeler birlen 

158.6 kildi ( ) bes bu üçisi yirde uluġlıķ istediler ( ) daħı 
allahnıñ 

 irişüvini ötkerüv158.7 emriniñ çi bolmadılar belki allahnıñ Ǿaźāb birlen emri özlerine irişdi 

(  

158.8 ) bes bu źikr ķılınġan ķavmlerden her birisini günāhsı sebebli Ǿaźāb birlen 

tutduķ (  
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158.9 ) bes bu Ǿaźāb birlen tutulġan ādemlerden şundayın ādemler bardur ol 
ādemlerge ve uvaķ ŧaşlı iskiçi 

158.10 cil yiberdük (lūŧ ķavmi kibi) ( ) daħı bu ādemlerden şundayın 
r bardur ala

ūd ķavmi kibi) (

ādemle rnı ŧavış 

158.11 Ǿaźāb tutdı (medyen hem ŝem ) daħı ol 
ādemlerden şundayın ādemler 

158.12 bardur ol ādemni yirden yutdurduķ (ķārūn kibi) ( ) daħı ol ādemlerden 

158.13 bardur alarnı śuġa ġarķ itdük (nūĥ ķavmi hem firǾavunnıñ özi hem ķavmi kibi) 

şundayın ādemler 

( ) 

158.14 bularnı Ǿaźāb ķıluv birlen allah (teǾālā) bularġa žulm ķılur bolmadı 

( ) ve likin 

158.15 bular özlerine özleri žulm ķılur boldılar ( ) allahdan başķa 
fāǿidelerini 

158.16 ümįd itüp ve işlerini tapşırup dostlar ve başlar tutķan ādemlerniñ śıfatı yaǾnį śanemlarnı 
maǾbūd tutķan 

158.17 ādemlerniñ śıfatı ( ) iv yaśaġan ürmeküç śıfatı kibidür 

(  

158.18 ) daħı ñ iñ żaǾįfi elbette ürmeküç  üydür 

(

düristlikde ivlerni

) eger 

bilseler śanem
lmaġan 

8.20 ve fāide bire almaġan kibi śanemlarda Ǿibādet ķıluvçılarına fāǿide bire almaylar hem 

158.19 larda şunıñ kibi çünki ürmeküç oyası issilikden ve śalķundan żararnı 
yibere a

15
żararnı da yibere almaylar 

158.21 ( ) düristlikde allah kāfirlerniñ allahdan başķa Ǿibādet 
ķılġan nerselerini 

158.22 biledür ( ) ve ol allahü teǾālā işinde ġālibdür ve ĥikmet iyesidür ammā 
emlar yoķ nerse cānsız śan
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158.23 ĥükmindedür ( ) ve bu źikr ķılınġan meŝellerni ādemlerge 

beyān ķılurmız (  

158.24 ) ve bu meŝellerni bilmes meger Ǿālimler gine bilür 

( ) allah (teǾālā) 

158.25 köklerni ve yirlerni ĥaķlıķ birlen yaratdı ( ) düristlikde köklerni ve 
rlerni yaratuvda 

elālet ķıla tur

158.28 (

yi

158.26 įmān kitürüvçi ādemler içün allahnıñ ķudretine d ġan uluġ Ǿalāmetler 
bardur yikirminçi 

158.27 cüzǿniñ tercemesi tamām boldı 

) ey muĥammed (Ǿahm) öziñe vaĥy ķılınġan nerseni (ķurānnı) 

oķu ( ) 

 

II / 159 

ħı namāznı öte (

 

159.1 da ) düristlikde namāz fāĥiş ve 
abāĥat işlerden ŧıyar ķ

159.2 ( ) da lġan namāz başķa Ǿibādetlerden 

uluġraķdur (

ħı elbette allahnıñ źikrini içine a

 

159.3 ) ve allah 
r ķayusı 

berāberinde 

(teǾālā) sizniñ namāzdan ve başķa Ǿibādetlerden ķılġan işleriñizni 
biledür ve he

159.4 körkem cezā bireçekdür ( ) ve ey müǾminler kitāb ehli 
(yehūd ve naśārālar) birlen 

159.5 cidāl ķılışmañız (daǾvālaşmañız) ( ) meger 

ķılışıñız (

körkem ŧarįķ birlen gine cidāl 

 

159.6 ) meger ehli kitābdan düşmānlıķda ifrāŧ kitüv birlen žulm ķılġanları birlen 
ķılışıñız ıl 

159.7 ehl-i kitābnıñ ķatı sözlerine yumşaķ söz birlen muķābele ķılıñız meger artuķ 
düşmānlarına śoġışuv ve cizye töletüv 

gine cidāl  ĥāś
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159.8 muǾāmele ķılsañız żarar yoķ (kibi ķatı ) daħı kitāb ehline 
eytiñiz üzerimizge 

159.9 indürülgen nersege (ķurānġa) įmān kitürdük diyü ( ) daħı sizge indürilgen 
nersege (tevrāt 

lge) įmān kitürdük diyü (159.10 birlen incį ) ve bizniñ hem sizniñ 

maǾbūdıñız birdür ( ) 

emmemizniñ maǾbūdı bolġan allahġa ġına boy śunuvçımız ammā sizniñ kibi 
hiblerni de terbiye  

159.11 ve biz h
Ǿālimlerni ve rā

159.12 itüvçi diyü iǾtiķād ķılmaymız diyü ( ) daħı oşandaķ yaǾnį 
başķa kütb-i 

159.13 semāviyeni indürdükimiz kibi siñe de kitāb (ķurān) indürdük ( ) bes 
şundayın 

159.14 ādemler biz alarġa kitāb birdük yaǾnį sel larġa iyergen ādemler 

kibiler ( 

ām oġlı Ǿabdu’l-lah hem a

) ķurānġa 

159.15 įmān kitürürler ( ) daħı bu mekke Ǿarablarından da įmān  ķurānġa 

kitürgenleri bardur (  

159.16 ) ve bizniñ āyetlerimizni inkār ķılmas meger kāfirler gine inkār 
ķılur yaǾni küfrge 

ġı  159.17 çomuvçılar na ( ) ey muĥammed (Ǿahm) daħı sin ķurān 
inmesden burun kitāb 

adıñ (159.18 oķur bolm ) daħı oñ ķolıñ birlen yazu yazar bolmadıñ 

( ) 

į eger kitāb oķuġan ve yazu yazġan bolsañ bāŧılġa çomuvçılar ķurānnıñ 
ına 

eytürler idi m
āblardan cıydı di

159.19 bu vaķtde yaǾn
allah ĥużūrından boluv

159.20 şik ķılurlar idi ve uĥammed (Ǿahm) ķurānnı üyrendi ve başķa semāvį 
kit yü 

159.21 ( ) belki ol ķurān žāhir bolġan āyetlerdür ( ) Ǿilm 
birilgen 
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159.22 ādemlerniñ kökreklerinde ĥıfž ķılınmışdur hiç kimniñ ķurānnı özgertüvge küçi yitmes 

(  

159.23 ) ve bizniñ āyetlerimizni inkār itmes meger žulmġa çomuvçılar ġına inkār iter 

(  

159.24 ) daħı mekke kāfirleri eytdiler kāşki muĥammed (Ǿahm) üzerine 
rabbisinden başķa peyġamberlerge 

indürülgen
ahm)nıñ ŧay ı 

Ǿįsā (Ǿahm)nıñ

159.25  muǾcizeler kibi muǾcize indürülse idi diyü yaǾnį śāliĥ (Ǿahm)nıñ tevesi mūsā 
(Ǿ aġ

159.26  māǿidesi kibi ( ) eyt sin müşriklerge ey muĥammed 
(Ǿahm) ançaķ muǾcizeler 

159.27 allah ĥużūrındadur allah ol muǾcizelerni tilegen revişinçe indürür min siz śoraġan 
muǾcizeni kitürürge ķādir 

159.28 tügilmün ( ) v zime birilgen āyetler birlen açuķ e ançaķ min ö

ķorķutuvçımun (  

 

II / 160 

 

60.1 ) eyā muǾcize bolurġa mekke müşriklerine yitmedi mü ( ) 1
düristlikde biz siñe 

60.2 ķurān indürdük (1 ) ol ķurānnı mekke müşriklerine hemįşe oķulur 

(  

160.3 ) düristlikde bu muǾcizeligi ķıyāmet künine ķadar dāǿim bolġan ķurānda įmān 
kitürgen ķavm 

0.4 içün raĥmet hem vaǾaž bolġuçıdur (16 ) eyt sin ey muĥammed 
ahm mekke 

müşrikleri

Ǿ

160.5 ne minim rast peyġamber boluvıma minim aramda şāhid boluv yüzinden allah 

yiter (  

160.6 ) ol allah köklerde hem yir r bes ol allahġa minim 
ĥālimde ve si

lerde bolġan nerseni bilü
zniñ 
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160.7 ĥāliñizde yaşrun bolmas ( ) daħı bāŧılge įmān kitürgen ādemler 

( ) 

ġa kāfir (münkir) bolġan ādemler (160.8 daħı allah ) bu śıfatda bolġan 
ādemler küfrni įmān 

160.9 birlen almaşduruvları sebebli žarar itüvçilerdür ( ) ey muĥammed 
ekke müşrikleri 

rlen sinden Ǿ

Ǿahm m

160.10 bizge kökden ŧaş yaġdur digen sözleri bi aźābnı aşuķdururlar 

(  

160.11 ) ve eger de her bir Ǿaźāb içün taǾyįn olmasa idi elbette 
mekke müşriklerine 

 ķılınġan müddet b

160.12 Ǿaźāb kilür idi ( ) daħı ol mekke müşriklerine Ǿaźāb kilür 
lbūkim 

alar Ǿaźābnıñ 

ĥā

160.13 kilüvini bilmesler ( ) ey muĥammed Ǿahm mekke 
müşrikleri sinden Ǿaźābnı 

160.14 aşuķdururlar ( ) da
ŧı birlen 

ħı düristlikde cehennem ķıyāmet küninde 
kāfirlerni o

160.15 çulġap aluvçıdur ( ) şol künde cehennem kāfirlerni çulġap aluvçıdur ol 
kāfirlerni 

160.16 Ǿaźāb ürter ( ) kāfirlerniñ üstünden daħı da ayaķ astlarından 

(  

160.17 ) daħı allahü teǾālā eytür kāfirlerge Ǿamel ķılġan nerseñizniñ cezāǿsını 

tatuñız diyü (  

160.18 ) ey įmān kitürgen ķullarım ( ) düristlikde minim 
yirim 

kiñdür bes mi

160.20 ve ol yirde diniñiz içün noķśanlıķ bolsa ķayu orunda miñe Ǿibādet ķıluvıñız içün ciñillik 
ve diniñiz içün 

160.19 ñe ġına Ǿibādet ķılıñız yaǾnį bir yirde sizge miñe Ǿibādet ķıluv içün aġırlıķ 
bolsa 
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160.21 ĥürriyet (irgenlik) bolsa şol orunġa köçiñiz minim yirim kiñdür maǾnāsında 

( ) her bir 

160.22 cān iyesi tilese nindeyin orunda bolsa da ölümni tatuvçıdur ( ) munıñ 
śoñında bizge cezāǿ 

ılmış bolursız (160.23 içün ķaytar ) daħı şundayın ādemler įmān 

0.24 Ǿameller 

kitürdiler ve izgü 

16 ķıldılar ( ) ol ādemler içün cennetden bülend orunlar 

ĥāżirlermiz (  

160.25 ) ol büyük ve bülend orunlarnıñ astlarından yılġa (śu)lar aġar ( ) 

160.26 bülend orunlarda mengü ķalġanları ĥālde (

ol 

) ni ħoş boldı Ǿamel ķıluvçılarnıñ 
ecri 

160.27 bolġan cennet ( ) şundayın Ǿamel ķıluvçılar müşriklerniñ rencitüvine ve 
hicret aġırlıķına 

160.28 śabrlıķ kıldılar ( ) daħı rableri üzerine işlerini ŧapşırur boldılar 

(  

 

II / 161 

 

161.1 ) ve köp me
yükley 

61.2 almas 

 yirde yürüy turġan ĥayvān żaǾįfliki içün rızķnı 

(1 ) allah ol ĥayvānı da daħı sizni de rızķlandurur 

( ) 

161.3 ve ol allah sizniñ söziñizni işitküçi ve köñliñizde bolġan nerseni bilgüçidür 

(  
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161.4 ) ve eger sin
yirlerni kim yaratdı diyü śorasañ 

 ey muĥammed Ǿahm mekke müşriklerinden köklerni ve 

161.5 ( ) daħı ķuyaşnı ve āyetni kim müsaħħir ķıldı diyü śorasañ 

( ) elbette köklerni 

161.6 ve yirlerni allah yaratdı hem ķuyaş birlen aynı allah masħar ķıldı dip eytürler 

( ) bes 

161.7 bu söz birlen iķrār ķılduķları śoñında niçük allahnıñ birlikinden döndürülmiş bolalar 

(   

161.8 ) allah ķullarından tilegen kişisi içün rızķnı kiñ ķılur ve tilegen 
kişisi içün 

161.9 rızķnı ŧar ķılur ( ) düristlikde allah her bir nerseni bilgüçidür 

(  

161.10 ) ve ege

ürdi diyü

r mekke müşriklerinden śorasañ sin ey muĥammed Ǿahm kökden 

śunı kim ind  (  

161.11 ) bes ebli ölgenniñ śoñında şol śu birlen yirni kim tirgüzdi 
di

 yir kibüv seb
yü 

161.12 ( ) 
yirni allah 

161.13 tirgüzdi diyü eytürler (

elbette mekke müşrikleri yirge kökden śunı allah indürdi hem ol śu birlen 

) ey muĥammed mundayın azġunlıķda śaķlavı üzerine 
amd allahġa ĥ

161.14 bolsun diyü eyt ( ) belki müşriklerniñ köpisi Ǿaķllarını yırtup 
ķaramaslar şunıñ 

161.15 içün de her nerseni yaraŧuvçı allah diyü iķrār ķılsalar da allahġa śanemlarnı şerįk 

ķılurlar (  

161.16 ) ve bu ĥaķįr dünyānıñ tirükligi tügildür ( ) meger fāǿidesiz ve 

oyun işdür (  
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161.17 ) daħı düristlikde āħiret yurŧı elbette çın tirüklikdür ( ) 
ı bilseler 

elbette çın e fānį bo

eger mun

161.18 tirüklik yurŧı bolġan āħiret yurŧına ĥaķįr v lġan dünyānı iħtiyār 

ķılmaslar (  

161.19 ) bes her ķayçan müşrikler kimege aŧlansalar (otursalar) 

( ) dįnni ħāliś 

161.20 allah içün ķılġanları ĥālde allahġa duǾā ķılurlar ( ) bes her ķayçan ol 
müşriklerni dįñgiz 

ķorķuvı161.21 ndan ķurı yirge çıġarup ķutķarsaķ ( ) şol vaķtduķ bāŧıl maǾbūdlarını 
allahġa şerįk 

161.22 ķılurlar ( ) biz özlerine birgen ķor ruv niǾmetine küfrān 
ķılsunlar içün 

ķudan ķutķa

161.23 ( ) daħı śanemlar Ǿibādetine cıyuluvlar āǿidelensünler içün allahü 
teǾālānıñ bu emri ķorķutuv 

ı birlen f

161.24 içün ( ) bes bu işleriniñ āħırınıñ ķabāĥatligini tiz bilürler 

( ) 

161.25 eyā mekke ehli bilmediler mü düristlikde biz mekke şehrini ŧınçlık iyesi bolġan ĥaram 
ķ yaǾnį m

v n ve öltürü ld

yiri ķıldu ekke ehlini 

161.26 ŧalanu da lüvden ve žulm ķılınuvdan emįn ķı uķ ( ) 
ĥālbūkim mek ek  tirelerinden 

161.27 ādemler ŧalanmış ve esįr alınmış bolurlar yaǾnį baǾżısı ŧalar hem esįr iter ammā mekke 

161.28 (

bu işlerden ŧınçlıķda 

) eyā mekke ehli bāŧılġa įmān kitürürler mi ve 

 

 

allahnıñ niǾmetine küfrān 

II / 162 
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1 ķılurlar mı (162. ) daħı allahġa yalġannı iftirā ķılġan 
den1 de žālimrek 

62.2 kişi bar mı elbette yoķ ( 

ādemden

1 ) yā ki ĥaķlıķ kilgenniñ śoñında ĥaķnı 
yalġanġa tutķan 

 kişi bar mı elbette yoķ (162.3 ādemden žālimrek ) eyā cehennemde 
kāfirlerge baraçaķ 

 mı elbette bar (162.4 orun yoķ ) ve şundayın ādemler bizniñ ĥaķķımızda 

aŧırışdıl r ( ) 

162.5 elbette ol ādemlerni özimizge irişüv yollarına köndürürmiz bu āyet ictihād zamānnıñ 
münķariż tügil idükne 

162.6 delālet ķıladur bu mesǿele ĥaķında ŧarįķa-i muĥammediye tercemesinde yazmış idük 

( ) daħı düristlikde 

162.7 allahü teǾālā elbette dįnge yardem birüv birlen izgülik ķıluvçılar birlen birgedür yaǾnį 

162.8 yardem birüvçidür (Ǿankebūt sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 

                                                           

dįnge yardem birüvçilerge 

 
1 “ādemden” olmalı. 
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162.9 otuzınçı sūre rūm sūresi mekkede ingen altmış āyet 

162.10 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

162.11 ( ) bu sözinden murādını cenāb-ı ĥaķķ özi bilür yā ki allah birlen resūli arasında bir 

sırdur (  

162.12 ) ehl-i kitābdan rūmlar arab yiriniñ özlerine yaķın bolġan yirinde mecūsį 
bolġan fārslar 

162.13 ŧarafından śoġışda ciñildiler ( ) ve ol rūmlar fārslar ŧarafından 
ciñildükleri 

162.14 śoñında fārislerge ġālib bolurlar yaǾnį ciñerler ( ) bir niçe yıllar içinde 

( ) dip eyte üç 

162.15 yıldan on yılġa ķadar munıñ ķıśśası eźraǾat birlen baśra arasında ehl-i kitābdan rūm 
birlen mecūsįlerden fārisler 

162.16 śoġış ķılġanlar fārisler rūmlarġa ġālib bolġanlar bu vaķt fārislarnıñ pādişāhsı kisrā ir ve 
yüz nām 

162.17 kimse bolġan rūmlarnıñ fārisler ŧarafından maġlūb boluv ħaberi mekkege işitilgeç bu 
ħaber resūlġa hem 

162.18 müǿminlerge aġır ŧuyulġan çünki fārisler mecūs rūmlar kitāb bolġan müşrikler 
şādlanġanlar ve eytkenler 

162.19 siz müselmānlar hem naśārā ehl-i kitābsız biz hem fārisler kitābsız mecūssız bizniñ 
ķardeşlerimiz sizniñ ķardeşleriñizge 

162.20 ġālib boldılar biz de sizge tizden ġālib bolaçaķmız diyü şundan śoñ bu āyet iñgen ebū 
bekr müşriklerge 

162.21 eytken ve allah rūmlar fārislerge bir niçe yıl içinde ġālib bolaçaķlar digen übeyy bin 
ħalef yalġan eytesün 

162.22 ideñiz nizāǾlaşamız her birimizde on teve berāberinde digen müddetni üç yıl yaśaġanlar 
üç yıl içinde rūmlar 

162.23 fārislerge ġālib bolsalar ħalef oġlı ebūbekr el-śıddīķġa on teve bireçek bolġan eger ġālib 
bola 

162.24 almasalar ebū bekr el-śıddīķ ebūge on teve bireçek bolġan ebū bekr el-śıddīķ bu 
vāķıǾadan resūl allahġa ħaber 

162.25 birdükde resūl allah eytken müddetni yıraġraķ ķıl tevelerni artdura tüş diyü şundan śoñ 
müddetni toķız yıl tevelerni 
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162.26 yüz yaśaġanlar ħalef oġlı übeyy müddetden burun vefāt bolġan ĥudeybiye küninde 
rūmlar śoġışup fārislerni 

162.27 ciñgenler ĥażret-i ebū bekr ħalef oġlı übeyyniñ balalarından yüz teveni alġan resūl allah 
bu yüz tevelerni śadaķa 

162.28 bir diyü ebū bekr el-śıddīķġa emr itken bu vāķıǾa resūl allahnıñ ĥaķķ peyġamber 
boluvına ķurānnıñ allah ĥużūrından 

162.29 boluvına žāhir delįl bola çünki bu ġaybden ħaber imam ķına da eyte bu vāķıǾa birlen 
istidlāl ķılup imām aǾžam 

 

II / 163 

 

163.1 birlen imām muĥammed dār-ı ĥarbde Ǿuķūd-ı fāsideniñ (bozuķ muǾāmelelerniñ) 
düristlikde bardılardı meŝelā müslim birlen 

163.2 kāfir arasında dār-ı ĥarbde ribā dürist boluv kibi oşandaķ başķa muǾāmelelerde ribā 
ĥaķında ĥadįs hem bar resūl allah 

163.3 eytken ( ) diyü maǾnāsı müselmān birlen harbį 
arasında dār-ı ĥarbde 

163.4 ribā yoķ digen söz bes bu āyet müselmān birlen ĥarbį arasında Ǿuķūd-ı fasideniñ dürist 
boluvına delālet 

163.5 ķıla oşandaķ iki müselmān arasında da dürist diyüvçiler bar dār-ı ĥarbde 

( ) 

163.6 rūmlarnıñ ġālib boluvlarında ilkde (maġlūb bolġanları vaķtde de) iş allah içündür hem 
rūmlarnıñ 

163.7 maġlūb boluvlarından śoñra (ġālib bolduķları vaķtde de) iş allah içündür 

(  

163.8 ) rūmlar fārislerge ġālib bolġan künde allahnıñ yardemı sebebli müǾminler 

şādlanurlar (  

163.9 ) allah (teǾa) tilegen ādemine yardem birür yaǾnį  fārislerge bir vaķtde yardem birse 
iķinçi vaķtde 

163.10 rūmlarġa yardem birür ( ) ve ol allah işde ġālibdür ve hem raĥmet 

ķılġuçıdur ( ) 
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163.11 allah yardemin vaǾde ķılmaķ birlen vaǾde ķıldı ( ) allah vaǾdesine ħilāflıķ 

ķılmas (  

163.12 ) likin ādemlerniñ köpisi allahnıñ vaǾdesine ħilāf ķıluvın bilmesler 

(  

163.13 ) ādemlerniñ köpisi dünyā tirükliginden žāhirini gine bilürler yaǾñį 
közlerine  

163.14 köringenni gine ( ) ve ol ādemler āħiretden ġāfillerdür yaǾnį 
dünyānıñ ġāyesi ve dünyādan 

163.15 maķśūd bolġan āħiretni bilmesler ( ) eyā mekke müşrikleri özleriniñ 
işlerinde fikr 

163.16 ķılmadılar mu ( ) allah (teǾālā) köklerni ve yirlerni yaratmadı 

( ) daħı 

163.17 kökler birlen yirler arasında bolġan nerselerni yaratmadı ( ) meger 
ĥaķlıķ birlen ve bilgüli 

163.18 müddet birlen yaratdı ( ) daħı düristlikde ādemlerniñ 
köpisi 

163.19 rableriniñ cezāsına yoluġuvnı elbette inkār itüvçilerdür ( ) eyā 
mekke kāfirlerni yirde seyr 

163.20 ķılmadılar mu ( ) bes eger seyr ķılsalar idi özlerinden 
burun 

163.21 bolġan yavız ķavmlerniñ śoñġı ĥālleri niçük bolduķını ķararlar idi ( ) 
mekke kāfirlerinden 
163.22 burun helāk ķılınġan yavız ķavmler bulardan ķuvvet yüzünden ķaŧıraķ boldılar yaǾnį 
ķuvvetlirek boldılar 

163.23 ( ) daħı yirniñ üstüni śular ve maǾdenler çıġar içün eylendürür boldılar 

(  

163.24 ) daħı mekke kāfirleriniñ Ǿimāretinden köprek yirni Ǿimāret ķılur boldılar 

(  

163.25 ) daħı mekke kāfirlerinden burun bolġan kāfir ķavmlerine peyġamberlerni 

žāhir muǾcizeler birlen kitürdiler (  

163.26 ) bes allah alarġa žulm ķılur bolmadı ( ) ve 
likin peyġamberlerniñ 
163.27 emrlerini tutmaduķları sebebli özlerine özleri žulm ķılur boldılar 

(  
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163.28 ) munıñ śoñında yavızlıķ ķılġan ādemlerniñ śoñġı ĥāli yavız bolġan Ǿaźāb boldı 

(  
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164.1 ) allahnıñ āyetlerini yalġanġa tutuvları sebebli ( ) daħı 
allahnıñ āyetlerini 

164.2 ħorġa śayavçı boluvları sebebli ( ) allah ħalķnı başda yaraŧur 
munıñ śoñında 

164.3 ķıyāmet küninde ķaytadan yaraŧur ( ) munıñ śoñında cezā içün allahġa 
ķaytarılmış bolursız 

164.4 ( ) ve ķıyāmet ķāǿim bolġan künde kāfirler ümįdsiz ve 
ĥayrān bolganları 

164.5 ĥālde nik tururlar ( ) daħı kāfirler içün allahġa Ǿibādetde 
şerįk itüp 

164.6 tutķan nerselerinden (maǾbūdlerinden) yardemçiler bolmas ( ) daħı 
müşrikler allahġa 
164.7 Ǿibādetde şerįk itken nerselerini (maǾbūdlerini) inkār itüvçi bolurlar 

(  

164.8 ) ve şol kün kim ķıyāmet ķāǿim olsa ol künde müǿminler ve kāfirler ayrulurlar 

(  

164.9 ) ammā şundayın ādemler įmān kitürdiler daħı izgü Ǿameller ķıldılar 

(  

164.10 ) bes andayın ādemler cennet baķçesinde yüzlerini yaķturtķan şādlıķ 
birlen 

164.11 şādlanurlar ( ) ammā şundayın ādemler kāfir boldılar (  

164.12 ) daħı bizniñ āyetlerimizni hem bizge yoluķuvnı yalġanġa tutdılar 

( ) bes 

164.13 andayın ādemler Ǿaźābke ĥāżir ķılınmış bolurlar ( ) bes 
allahġa tesbįĥ 
164.14 itiñiz (namāz oķuñız) kiçke kirdügiñiz vaķtde daħı tañġa kirdükiñiz vaķtde yaǾnį aħşam 
ve yassıǾ hem irte namāzın 

164.15 oķuñız ( ) ve ol allah içündür köklerde ve yirlerde her maķtav 

( ) daħı 

164.16 kündizniñ āħırında tesbįĥ itiñiz yaǾnį ikindi namāzın oķuñız ( ) daħı öyle 
vaķtine 
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164.17 kirdükiñiz vaķtde tesbįĥ itiñiz yaǾnį öyle namāzını oķuñız bu āyet beş vaķt namāznıñ 
meşrūǾ boluvı 
164.18 ĥaķındadur. ĥażret-i ibn-i Ǿabbās eyte bu āyet beş vaķt namāznı cāmǾi diy inmez içün bu 
vaķtlarnı taĥśįś çünki 

164.19 bu vaķtlarda allahnıñ niǾmetleri müteceddid bola ( ) ol allah ölükden 
tirükni çıġarur 

164.20 (meni śuvından ādemni, bu yomırķadan ĥayvānnı çıġarduķı kibi) ( ) 
daħı tirükden 
164.21 ölükni çıġarur (meni śuvını ādemden, yomırķanı (kökeyini) ĥayvāndan çıġaruvı kibi) 

(  

164.22 ) daħı kipüv sebebli ölgenniñ śoñında ölenler ösdürüv birlen yirni tirgüzür 

(  

164.23 ) oşandaķ yaǾnį bu çıġaruvlar kibi ķabrleriñizden çıġarılmış bolursız 

(  

164.24 ) daħı Ǿālemni yaraŧuvda bolġan Ǿalāmetler cümlesindendür sizni tofraķdan 

yaraŧuvı (  

164.25 ) munıñ śoñında her ķayçan ādem bolsañız yirge saçılırsız 

(  

164.26 ) daħı allahnıñ kemāl ķudretine delālet ķıla turġan Ǿalāmetler 
cümlesindendür sizniñ içün 
164.27 öz cinsleriñizden ħatunlarıñıznı yaraŧuvı ikinçi cinsden yaraŧmavı yā ki nefs öziñizden 
yaraŧuvı 
164.28 çünki ĥavvāǿ anamız ādem Ǿaleyhi’s-selāmdan başķa ħatunlar irler fenninden yaraŧılġan 

( ) 
 
165 
 
165.1 allahnıñ ħatunlarıñıznı öz cinsiñizden yaraŧuvı ol ħatunlar üzerine meyl ķıluvıñız ve 
ülfetlenüviñiz üçün 

165.2 ( ) daħı sizniñ arañızda yaǾnį irler birlen ħatunlar arasında yā ki 
muŧlaķa 
165.3 ādemler arasında dostluķ ve şefķatlülük ķıldı bu dostluķ ve şefķatlülük başķa ĥayvānlar 
arasında yoķ 
165.4 allahü teǾanıñ bu ŧarįķ ķıluvı ādem balaları birisine birisi yardem birişsünler içün ve 
şefķat ķılışsunlar 

165.5 içün ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan nerselerde fikrli ķavm 
içün 
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165.6 uluġ Ǿibretler bardur ( ) daħı allahnıñ kemāl ķudretine 
delālet ķıla turġan 
165.7 Ǿalāmetler cümlersindendür allahnıñ köklerni ve yirlerni yaraŧuvı 

( ) daħı 

165.8 tilleriñizniñ ve tüsleriñizniñ türli boluvı ( ) düristlikde bu 
tillerniñ türli boluvında 

165.9 Ǿilm iyeleri içün uluġ Ǿibretler bardur ( ) daħı allahnıñ kemāl 
ķudretine 
165.10 delālet ķıla turġan Ǿalāmetler cümlersindendür ķuvve-i nefsāniye hem de ķuvve-i 
ŧabįǾiyeleriñizni rāĥatlendürür içün 

165.11 kiçde ve kündizde yuķulavıñız ( ) daħı kiçde ve kündizde allahnıñ 
fażldan maǾāş istevge 
165.12 yā ki kiçde yuķlavıñız ve kündizde allahnıñ fażlından maǾāş isteviñiz 

( ) 
165.13 düristlikde bu źikr ķılınġan nersede iǾtibār birlen sözni işitken ķavm içün uluġ Ǿibretler 

bardur (  

165.14 ) daħı allahnıñ kemāl ķudretine delālet ķıla turġan Ǿalāmetler 
cümlesindendür 
165.15 yaşin śoġuvdan ķorķġanıñız daħı yaġmurnı ümįd itkeniñiz ĥālde allahnıñ sizge yaşinni 
körsetüvi 

165.16 ( ) daħı ol allah kökden śunı indürür ( ) bes ol 
śu 

irlen ölgenniñ śoñında yirni tirgüzür (165.17 b ) düristlikde bu źikr 

18 nerselerde Ǿaķllarını yürütüp ķaraġan ķavm içün uluġ Ǿibretler bolġuçıdur 
ķılınġan 
165.

(  

165.19 ) daħı allahnıñ kemāl ķudretine delālet ķıla turġan Ǿalāmetler 

örülmiş tirekden başķa allahnıñ emri birlen turuvı

cümlesindendür kökniñ ve yirniñ 

165.20 k  ( ) munıñ 

ni ķabrleriñizden ķobarıluvıñız içün ey ölükler ķabrleriñizden 
birlen 

ese 

śoñında 
165.21 her ķayçan allah siz
çıġıñız diyü bir ündev 

165.22 ünd ( ) şol vaķtduķ siz ķabrleriñizden çıġarsız bu da allahnıñ kemāl 

endür 

ķudretiniñ 

165.23 Ǿalāmetlerind ( ) daħı ol allahnıñ mülkidür köklerde ve 
ķl 

165.24 iyeleri 

yirlerde bolġan Ǿa

( ) bularnıñ her birisi uluġ boy śunuvçılardur 

( ) 
165.25 ve ol allah şundayın allahdur ħalķnı başda yaratur hem ķıyāmet küninde ķaytadan 

ķaraŧur (  
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165.26 ) ve ķaytadan yaraŧuv başda yaraŧuvdan allah üzerine sizniñ ķıyāsıñızġa ķaraġanda 

ciñilrekdür (  

165.27 ) ve ol allahü teǾālā içündür şāǿnı Ǿacįb ve bülend bolġan ve śaf 

( ) köklerde 

165.28 ve yirlerde ( ) ve ol allahü teǾālā her işke küçi yitküçidür hem her işinde 
ĥikmet 

165.29 iyesidür ( ) allah sizniñ içün öz ĥāliñizden alınġan meŝelni beyān 
itdi 
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166.1 ( ) oñ ķollarıñız mülklengen nerseden (ķullar ve 
kinizekleriñizden) 

166.2 sizniñ içün orŧaķ ādemler bar mı ( ) bizniñ sizge rızķlandurġan nersemizde 
(māllarıñızda) 

166.3 ( ) bes siz biz rızķlandurġan nersede memlūkleriñiz birlen berāber bolursız 
biz rızķlandurġan nersede 
166.4 sizniñ kibi memlūkleriñizde taśarruf ķılur elbette bu iş yoķ ve ĥālāniki siz ve 

memlūkleriñiz hemmeñiz ādemlikde berābersiz (  

166.5 ) ol memlūkleriñizniñ orŧaķ bolup māllarıñızda taśarruf ķıluvından 
ķorķarsız öziñizniñ (āzād 
166.6 ādemlerniñ ) orŧaķ bolup māllarıñızda taśarruf ķıluvından ķorķuvıñız kibi bes eytdi 
ādem boluvçılıķda orŧaķ 
166.7 bola turup memlūkleriñiz sizge māllarıñızda ortaķ bolmasalar niçük bütünley başķa 
bolġan allahnıñ baǾż memlūklerini 

166.8 allahġa şerįk ķılasız ( ) oşandaķ yaǾnį bu açuķ beyān kibi āyetlerni 
açuķ beyān 

166.9 ķılurmız ( ) Ǿaķllarını istiǾmāl ķılġan ķavm içün 

( ) 
166.10 belki şirk sebebli žulm ķılġan ādemler bilmegenleri ĥālde nefs arzularına iyerdiler 

(  

166.11 ) bes allah ĥaķdan azdurġan kişini ĥaķķ yolġa kim köndürür yaǾnį hiç kim köndüre 

almas (  

166.12 ) daħı ĥaķķ yoldan adaşķan ādemler içün azġunluķdan ķutķara turġan 

yardemçiler yoķdur (  
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166.13 ) bes ey muĥammed (Ǿahm) dįnge avışķan ĥālde yüziñni dįnge 

yöneldür (  

166.14 ) allahnıñ şundayın yaraŧuvı üzerine yapışıñız allah ol fıŧrat üzerine 
ādemlerni yaratdı 

166.15 yaǾnį ħurāfātdan yıraķ bolġan dįn fıŧrı üzerine yapışıñız ( ) allahnıñ 
yaratķan dįn 

166.16 fıŧrını almaşmaķ mümkin bolmas ( ) bu dįn fıŧrı toġrı dįndür 

(  

166.17 ) likin ādemlerniñ köpisi bu dįn fıŧrınıñ toġrı idükni bilmesler ( ) 
allahnıñ dįnine 

166.18 yapışñız allahġa ķaytķanıñız ĥālde ( ) daħı allahdan ķorķġanıñız ĥālde 

( ) daħı namāz oķuġanıñız 

166.19 ĥālde ( ) daħı allahġa şirket ķıluvçılardan bolmañız 

( ) 

166.20 dįnlerni türlige ayurġan ādemlerden bolmañız ( ) daħı dįnlerini türlige 
ayuruvçılar 

166.21 azduruvda imām bolġan ādemlerine iyergen fırķalar boldılar ( ) her 
bir ŧāǿife 
166.22 öz ĥużūrında bolġan nerse birlen şādlanuvçılardur ve her birisi özi tutķan meslekni ĥaķķ 
diyü žann 

166.23 ķılur ( ) ve her ķayçan ādemlerni aġırlıķ ve ķaŧılıķ tutsa 

( ) 

166.24 rablerine ķaytķanları ĥālde rablerine duǾā ķılurlar ( ) munıñ 
śoñında ādemlerge 

166.25 rableri özinden raĥmetni tatutsa ( ) şol vaķtduķ ādemlerden 
bir cemāǾat 

166.26 rablerine şirket ķılurlar ( ) biz özlerine birgen nerseni inkār ķılsunlar 
içün 

166.27 ( ) bes dünyāda fāǿideleniñiz ve tiz fāǿidelenüviñizniñ Ǿāķıbetini 

bilürsiz (  

166.28 ) eyā biz müşrikler üzerine delįl indürdükimi yā ki delįl iyesi ferişte 
indürdükimi 
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167.1 ( ) bes ol delįl söyleşür mi yā ki delįl iyesi ferişte söyleşür mi 

( ) 
167.2 müşriklerniñ allahġa şerįk ķılġan nerseleri birlen yā ki şerįk ķıluvları birlen 

(  

167.3 ) ve her ķayçan ādemlerge raĥmetini tatutsa da ol raĥmet sebebli şādlanurlar 

(  

167.4 ) ve eger ādemlerge ķolları ilk ķılġan nerse (yavız Ǿamelleri) sebebli 
yavızlıķ irişse 

167.5 ( ) şol vaķtduķ ādemler allahnıñ raĥmetinden ümįd kiserler 

(  

167.6 ) eyā müşrikler bilmediler mi düristlikde allah tilegen ādemi içün rızķnı 
kiñ ķılur ve tilegen 

167.7 ādemi içün ŧar ķılur ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan 
nerselerde įmān 
167.8 kitürgen ķavm içün uluġ Ǿibretler bardur allahü teǾālā źevi’l-erĥām nafaķasınıñ vācib 
boluvı hem ribānıñ ĥarām boluvı 

167.9 ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) 
yaķınlıķ iyesi ķardeşiñe ĥaķķını 

167.10 bir ( ) daħı miskįnge hem yol oġlına (misāfirge) ĥaķķını bir 

(  

167.11 ) bu ādemlerniñ ĥaķlarnı birüv ve allahnıñ rıżālıġını istegen ādemler 

içün izgüdür (  

167.12 ) daħı bu śıfatlı ādemler mengülük saǾādetke irişküçilerdür 

( ) ve şol nerse kim 
167.13 artuķluķdan anı birdiñiz yaǾnį sizniñ muǾāmelede ĥarām bolġan artuķluķnı birgen 
nerseñiz yā ki köp ve artuķ 

167.14 mükāfātnı ümįd itüp birgen hediye ve hibeñiz ( ) birüvçi ādemlerniñ 
māllarında artduruv 

167.15 içün ( ) bes allah ĥużūrında bu birgen nerseñiz mübārek bolmas 

( ) ve şol 
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167.16 nerse kim zekātdan siz anı birdiñiz ( ) allahnıñ rıżālıġını istegeniñiz 

ĥālde ( ) 
167.17 bes allahnıñ rıżālıġını istep zekāt birüvçiler alardur ŝevāblarnı ķat ķat ķıluvçılar 

( ) 

167.18 sizni yaratķan źāt allahdur ( ) yaratķannıñ śoñında ol allah sizge 
rızķ 
167.19 birdi munıñ śoñında sizni ötürür munıñ śoñında ķıyāmet küninde sizni tirgüzür bu 
işlerniñ hemmesini ķılġan 

167.20 źāt allahdur ( ) eyā siz müşriklerniñ allahġa şerįk itüp tutķan 
nerseleriñizden (maǾbūdleriñizden) 

167.21 bar mı ( ) bu źikr ķılınġan işleriñizden (yaraŧuvdan, rızķ, 
birüvden, öltürüvden 

167.22 ve tirgüzüvden) birisini ķılġan źāt elbette yoķ ( ) allah 
kimçiliklerden 
167.23 pāk ve müşriklerniñ şerįk ķılġan nerselerinden bülend boldı 

( ) ķurı yirde 
167.24 ve diñizde bozuķluķ (açlıķ vebā, pazar kibi āfetler) žāhir boldı 

( ) 

167.25 ādemlerniñ ķolları kesb ķılġan bozuķ Ǿamelleri sebebli ( ) 
ādemler Ǿamel ķılġan 
167.26 nerseleriniñ dünyāda baǾż cezālarnı tatsunlar içün ammā kāmil cezānı tatuvları āħiretde 

bolaçaķ (  

167.27 ) allahnıñ cezālarınıñ baǾżısını tatuvı yavız işlerinden ķaytsunlar içün 

( ) 
167.28 ey muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerine eyt yirde seyr ķılıñız 

( ) öziñizden 
 
II / 168 
 
168.1 burun ötken yavız ķavmlerniñ śoñġı ĥālleri niçük boldı şunı iǾtibār ķılup ķarañız diyü 

(  

168.2 ) ötken ķavmlerniñ köpisi allahġa şirket ķıluvçı boldılar ( ) 
bes 
168.3 ey muĥammed (Ǿahm) toġrı ve ĥaķķ bolġan dįn içün yüziñni toġrı (yöneldür) 

( ) 



  1554

168.4 şundayın kün (ķıyāmet kün) kilmesden burun ( ) ol künni allahdan kiri 
ķaytaruv 

168.5 yoķdur çünki allahnıñ irādesi ol künniñ kilüvine müteǾalliķ bolġan ( ) ol 
künde 
168.6 ādemler ikige ayrulurlar bir bölegi ucmaħda bir bölegi tamuġda bolurlar  

( ) 

168.7 ( ) bir kişi kāfir bolsa küfriniñ żararı özinedür 

( ) 
168.8 ve kimlerdür izgü Ǿamel ķılsalar özleri içün cennetde orun ĥāżirlerler 

(  

168.9 ) izgü Ǿamel ķılġan ādemlerniñ ķıyāmet küninde cennetde orun 
ĥāżirlevleri allahnıñ 
168.10 öziniñ fażlından įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemlerni cezāǿlavları içün 

( ) 

168.11 düristlikde ol allah kāfirlerni dost körmes ( ) ve allahnıñ 
kemāl 
168.12 raĥmetine delālet ķıla turġan Ǿalāmetler cümlesindendür yaġmur birlen süyünç 
birgenleri ĥālde allahnıñ 

168.13 cillerni yiberüvi yaǾnį süyünç birsünler içün ( ) daħı öziniñ 
raĥmetinden 
168.14 (yaġmurdan) sizge tatutmaķlıġı içün şimāl cili (ķaranġı tün ŧarafından isken cil) śabā cili 
168.15 (ķuyaş çıġış ŧarafından isken cil) cenūb cili (ķıble ŧarafından isken cil) bu üçisine raĥmet 
168.16 cili diyler ammā dübūr cili (ķuyaş baŧış ŧarafından isken cil) Ǿaźāb cili dimişler 

(  

168.17 ) daħı allah (teǾa) cillerni yiberür öziniñ emri birlen kimeler yürüsün içün 

(  

168.18 ) daħı diñgizde sevdā itüv birlen allahnıñ fażlından isteviñiz içün 

( ) daħı 
168.19 allahnıñ cillerde bolġan niǾmetine şükr ķıluvıñız içün 

( ) ve taĥķįķ biz 
168.20 ey muĥammed (Ǿahm) sinden ilk öz ķavmlerine peyġamberler yiberdük 

( ) bes ol peyġamberler 

168.21 ķavmlerine žāhir bolġan muǾcizeler birlen kildiler ( ) bes 
peyġamberlerni yalġanġa 

168.22 tutķan kāfirlerden helāk itüv birlen öç alduķ ( ) daħı bizniñ 
üzerimizge 
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168.23 müǿminlerge yardem birüv ĥaķķ boldı ( ) allah fāǿideli cillerni yiberür 

( ) 

168.24 bes ol ciller buluŧnı ķozġatur ( ) bes bir mertebe tutaşdan kökge 
(yuġarıġa) 

168.25 tüşer allah teǾa ol buluŧnı ( ) tilegeni revişinçe ( ) daħı allah taǾe ikinçi 
mertebe 

168.26 buluŧnı kisek kisek ķılur ( ) bes yaġmurnı buluŧnıñ orŧasından 
çıġar 

168.27 körürsün ( ) bes her ķayçan allah (teǾa) yaġmurnı 
bendelerinden tilegen ādemine 

168.28 yaǾnį ādemleriniñ şehrlerine hem yirlerine irişdürse ( ) şol vaķtde bendeler 
ŧoķluķ 
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169.1 yıl kile diyü şādlanurlar ( ) ve düristlikde 
ādemler 
169.2 özlerine yaġmur indürülmiş boluvdan burun ümįdlerini kisüvçi boldılar 

( ) 
169.3 bes ey muĥammed (Ǿahm) allahnıñ raĥmeti (yaġmur)nıñ eŝerlerine (ölenler, aġaçlar, ve 
türli yimişlerge) 

169.4 iǾtibār ķılup ķara ( ) niçük allah kibüv sebebli ölgenniñ 
śoñında yirni 

169.5 tirgüzür ( ) düristlikde ölük yirni tirgüzürge ķādir bolġan allah elbette 
ķıyāmet küninde 
169.6 ölüklerni de tirgüzür çünki allahnıñ ĥużūrında yirni tirgüzüvniñ sebebi bolġan kibi 
ölüklerni tirgüzüvniñ 

169.7 sebebi de bar ( ) ve ol allah teǾanın her nerse üzerine küçi yitküçidür 

(  

169.8 ) ve eger biz żararlı cilni yibersek ( ) bes ol cilniñ eŝerini yā ki 
buluŧnı 

169.9 śarı körseler ( ) ol cilniñ eŝeriniñ śarılıġı śoñında allahnıñ niǾmetini 
inkār 

169.10 itüvçi bolup evrilürler ( ) bes düristlikde sin ey muĥammed (Ǿahm) 
ölük ĥükminde 

169.11 bolġan kāfirlerge ĥaķķ sözni işitdüre almazsun ( ) daħı çoķraķ 
ĥükminde bolġan 
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169.12 kāfirlerge ĥaķġa ündevni işitdüre almazsun ( ) her ķayçan arŧları birlen 
bolġanlar 

169.13 ĥālde yüz döndürseler ( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) sin śoķır 
ĥükminde 
169.14 bolġan yā ki köñilleri śoķır bolġan kāfirlerni azġunluķlarından ĥaķķ yolġa köndürgüçi 

tügilsün (  

169.15 ) ĥaķlıķnı ķabūl itüv revişinçe işitdüre almazsun meger bizniñ 
āyetler bizge įmān 

169.16 kitürgen ādemlerge gine işitdürürsün ( ) bes bizniñ āyetlerimizge įmān 
kitürgen ādemler bizniñ 

169.17 emr bizge boy śunuvçılardur ( ) allah sizni başda żaǾįflikden yaratdı 
yaǾnį 

169.18 başda sizni żaǾif itüp yaratdı ( ) munıñ śoñında żaǾiflikden śoñ 
ķuvvet 

169.19 ķıldı yaǾnį sizni ķuvvetliler ķıldı ( ) mundan śoñ ķuvvet 
śoñından 

169.20 żaǾiflik ve ķartlıķ ķıldı ( ) tilegen nersesini yaratur ( ) ve ol 
allah 

169.21 (teǾa) her nerseni bilgüçidür ve her nersege küçi yitküçidür ( ) ķıyāmet 
bolġan 

169.22 künde ( ) kāfirler yemįn iterler ( ) bir sāǾatden başķa 
(artuķ) 
169.23 dünyāda yā ki ķabrde turmadılar diyü yaǾni kāfirler dünyāda yā ki kabrde turuvlarını 

įn iterler (

azġa śayup 

169.24 yem ) oşandaķ yaǾnį ķıyāmet küninde rastlıķdan ve 

169.25 kāfirler döndürülgenleri kibi dünyāda hem ĥaķlıķdan ve rastlıķdan döndürülmiş boldılar 
ĥaķlıķdan 

(  

169.26 ) daħı Ǿilm hem įmān birgen ādemler eytdi ( ) taĥķįķ 

ıñ Ǿilminde yā ki ķażāsında turdıñız (169.27 allahn ) ķabrlerden ķobarılġan künge 

ķadar (  

169.28 ) bes bu kün siz inkār itken ķabrlerden ķobarıluv künidür 

( ) likin 
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170.1 siz ķabrlerden ķobarıluvnıñ ĥaķķ idükni bilmes boldıñız 

( ) bes bu ķıyāmet 
170.2 küninde dünyāda ķabrlerden ķobarıluvnı inkār itüv sebebli žulm ķılġan ādemlerniñ 
Ǿöźrleri fāǿide birmes 

170.3 ( ) daħı bu śıfatlı ādemlerge ķıyāmet küninde tevbe ķıluv birlen 
rabbiñizni rāżı ķılıñız 
170.4 diyüvde eytilmes yā ki dünyāda ündeldüki kibi tevbege ve Ǿibādetke ündelmes 

maǾnāsında (  

170.5 ) ve taĥķįķ biz bu ķurānda ādemler içün her bir kirekli meŝelden 
beyān ķılduķ meŝelen 

170.6 ķıyāmet küninde bolaçaķ śıfatlarnı ve başķalarnı beyān itdük ( ) ve ey 
muĥammed Ǿahm eger 

170.7 sin kāfirlerge ķurān āyetlerinden bir āyetni kitürseñ ( ) elbette kāfir 
bolġan ādemler 

170.8 eytür ( ) siz (resūl allah hem müǿminler) tügilsiz meger bāŧıllıķdasız 

diyü (  

170.9 ) oşandaķ yaǾnį bu ŧabǾ kibi allahü teǾālā bilmegen (nādān) 
ādemlerniñ köñillerine 

170.10 ŧabǾ ķılur (mührler) yaǾnį ķaralıķ mührini baśar ( ) bes ey 
muĥammed Ǿahm müşriklerniñ 
170.11 rencitüvine śabr ķıl düristlikde allahnıñ dįniñni bütün dinge üstün ķıluv birlen vaǾdesi 

ĥaķķdur (  

170.12 ) daħı sini āħiret künine şiksiz śanmaġan ādemler yalġanġa 
tutuvları 
170.13 birlen Ǿaķlınıñ ciñilligine ve yavız duǾā ķıluvġa yüklemesün rūm sūresiniñ tercemesi 
tamām boldı 
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170.14 otuz birinçi sūre loķmān sūresi mekkede ingen otuz dört āyet 

170.15 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

170.16 ( ) bu sözünden murādını allahü teǾālā özi gine bilür ( ) bu sözniñ 
āyetleri 

170.17 ĥikmet iyesi bolġan ķurān āyetleridür ( ) bu āyetler ĥaķlıķķa 
köndürgüçi hem 

170.18 izgülerge raĥmet bolġanları ĥālde ( ) izgüler şundayın ādemlerdür 
namāz 

170.19 oķurlar ( ) daħı zekāt birürler ( ) daħı izgüler āħiret 

170.20 künine şiksiz uşanurlar ( ) bu śıfatda bolġan izgüler rablerinden 
bolġan 

170.21 hidāyet (ĥaķlıķġa köndürülür) üzerinedür ( ) daħı bu śıfatda bolġan 
izgüler maķśūdlarına 

170.22 irişküçilerdür çünki bu śıfatlı ādemler ĥaķķ iǾtiķād birlen izgü Ǿamelni cıydılar 

(  

170.23 ) ādemlerden baǾżılar sözniñ fāǿidesizini śatup alurlar yaǾnį ķurān oķuv 
birlen almaşdururlar 

170.24 aśılsız ĥadįŝler iǾtibārsız ĥikāyetler ve fāǿidesiz artuķ sözler kibi ( ) 
allahnıñ 

170.25 dįninden azduruv içün ( ) bilüvden başķa yaǾnį śatup alġan nersesiniñ ĥālini 
bilüvden başķa 

170.26 ( ) daħı allahnıñ dįnini masħara itüp tutuv içün ( ) bu 
ķabāĥat 

170.27 śıfatda bolġan ādemlerge ħorlavçı Ǿaźāb bolur ( ) ve her ķayçan 
mundayın kāfir 

170.28 üzerine bizniñ āyetlerimiz oķulsa  ( ) āyetlerni işitmegen ādem 
kibi tekebbürlengeni 
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171.1 ĥālde yüzini döndürür ( ) göyā ki iki ķulaġında aġırlıķ (çoķraķlıķ) 

bardur (  

171.2 ) bes ey muĥammed Ǿahm bu śıfatlı ādemge rencitküçi Ǿaźāb birlen süyünç 

(ħaber) bir (  

171.3 ) düristlikde şundayın ādemler įmān kitürdiler daħı izgü Ǿameller 
ķıldılar 

171.4 ( ) ol ādemlerge niǾmetler ucmaħları bolur ( ) ol ucmaħlarda 

171.5 mengü ķalġanları ĥālde ( ) allahü teǾālā ucmaħnı ĥaķķ bolġan vaǾde birlen 
vaǾde ķıldı 

171.6 ( ) ve ol allahü teǾālā her işde üstündür ve ĥikmet iyesidür 

(  

171.7 ) allah köklerni siz köre turġan tireksiz bolġan ĥālde yaratdı kirek bütünley 
tireksiz  

171.8 bolsun ve kirek tiregi bolup da közge körünmesün iki taķdįrde de bu söz rast bola 

(  

171.9 ) daħı allah yirge büyük ŧaġlarnı ŧaşladı ( ) yirniñ sizni 
silkitüvi 

171.10 mekrūh bolġanlıķı içün ( ) daħı allah yirge her bir yürüy turġan 
ĥayvāndan saçdı 

171.11 ( ) daħı kökden (yuķarıdan) śunı indürdük 

( ) bes 

171.12 yirde her bir śınıfdan köp fāǿideli ölenler (öse turġan nerseler) ösdürdük ( ) 
bu źikr 

171.13 ķılınġan nerseler allahnıñ yaraŧķan nerseleridür ( ) bes ey 
mekke ehli 
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171.14 miñe ħaber biriñiz allahdan başķa bolġan maǾbūdlarıñıznı nerse yaratdı 

( ) belki 

171.15 žālimler žāhir bolġan azġunlıķdadur ( ) ve taĥķįķ biz loķmān 
Ǿahmge ĥikmet Ǿilmini 

171.16 birdük loķmān Ǿaleyhi’s-selām ĥażret-i eyyūbnıñ ķız ķardaşınıñ oġlı āzirniñ 
balalarından bāǾūrā 

171.17 oġlıdur dāvud Ǿaleyhi’s-selām zamānına ķadar turġan hem dāvud Ǿaleyhi’s-selāmdan 
Ǿilm üyrengen köp 

171.18 Ǿālimler loķmān Ǿaleyhi’s-selāmnı ĥakįm idi peyġamber  tügil digenler Ǿilm birlen 
Ǿamelni ŧāķat-i beşeriyeniñ śoñ 

171.19 derecesine ķadar kāmil itken ādemge ĥakįmdiler loķmān Ǿahmnıñ ĥikmetleri 
cümlesinden dāvud Ǿahmge bir niçe 

171.20 aylar śoĥbet ķılġan ĥażret-i dāvud śoġış kiyimi yaśay iken loķmān ĥakįm ne nerse 
yaśaysun diyü ıśtılā 

171.21 śoramaġan kölmekni yaśap bitürgeç dāvud Ǿahm kiygen ve ni ħoş śoġış kölmegini 
kiyüvçi digen 

171.22 loķmān ĥakįm ( ) digen ve bir vaķtda dāvud (Ǿahm) loķmān 
ĥakįmge ķoy boġazlap iki 

171.23 ħoş bolġan it kisegini kitür diyü emr itken loķmān ĥakįm til birlen ķalbni kitürgen ve bir 
azdan śoñ yine 

171.24 ķoy boġazlap iñ ķabāĥat iki it kisegini kitür digen loķmān ĥakįm yine de til birlen 
ķalbni kitürgen 

171.25 dāvud (Ǿahm) munıñ ĥükminden śoraġan loķmān ĥakįm eytken til birlen ķalb yaħşı 
bolsalar bulardan ħoş 

171.26 bolġan nerse yoķ ve eger bular eşeki bolsalar bulardan ķabāĥat nerse yoķ digen 

( ) loķmān 

171.27 (Ǿahm)ge ĥikmet birdük allahġa şükr ķıl diyü ( ) ve kimdür 
allahnıñ birgen niǾmetine 

171.28 şükr ķılur bes ol kişi öz fāǿidesi içün şükr ķılur ( ) ve bir kişi 
allahnıñ 

171.29 birgen niǾmetine küfrān ķılsa bes düristlikde allah anıñ şükrinden muñsızdur hem 
maķtalmış bolġanda da 
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172.1 maķtaluvġa lāyıķdur ( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) şol vaķtni isiñe tüşür 
loķmān (Ǿahm) öziniñ oġlına 

172.2 eytdi ( ) ĥālbūkim loķmān (Ǿahm) oġlına vaǾaž ķıladur idi yaǾnį vaǾažlegen 

ĥālde eytdi (  

172.3 ) ey süklü kiçik oġlum allahġa şirk ķılma ( ) düristlikde şirk 
uluġ žulmlıķdur 

172.4 ( ) daħı biz ādemge ata ve anasına izgülik ķıluv birlen buyurduķ 

(  

172.5 ) ādemni anası żaǾįflik üstünde bolġan żaǾįflik üzerinde bolġanı ĥālde köterdi 

(  

172.6 ) daħı balanı įmçekden ayuruv iki yıl müddeti ötkendedür yaǾnį iki yıl tamām 
imçek imizür 

172.7 ( ) ādemge biz emr ķılduķ miñe hem ata ve anaña şükr ķıl diyü 

( ) miñedür öleçek 

172.8 ornıñız allahü teǾālā ata ve anaġa küfr birlen ve günāh işler birlen buyurduķında iŧāǾat 
tiyüş tügilligi ĥaķında ve başķa 

172.9 işlerde iŧāǾat vācib boluv hem ata ve anaġa izgülik ķıluv ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi (  

172.10 ) ve eger sini ey ādem ata ve anañ tirüşseler (küçleseler) ( ) miñe 
şirket ķıluvıñ 

172.11 üzerine ( ) siniñ ol nerseñ maǾbūdlikke müsteĥaķ boluvını bilmegen 
nerseñni şirket 

172.12 ķıluvıñ üzerine küçleseler ( ) bes bu işde ata ve anaña boy sunma ķarşılıķ ķıl bu 
āyetniñ nuzūline 

172.13 sebeb şol ebū vaķķāś oġlı suǾud müselmān bolġan zamānda anası ķuyaş issilikinden 
kölegege kirmem hem ŧaǾām 
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172.14 aşamam oġlum islām dįninden kiri döngenne ķadar diyü yemįn itdi şulay anası üç kün 

172.15 turdı ĥażret-i suǾud munı resūl allahġa söyledi şundan śoñ źikr ķılınġan āyet indi 

(  

172.16 ) daħı ey ādem dünyāda ata ve anañ birlen şerįǾat rāżı bola turġan maǾrūf 
bolġan 

172.17 śoĥbet birlen śoĥbet ķıl ( ) daħı dünyāda tevĥįd hem Ǿibādetde 
iħlāś birlen miñe  

172.18 ķaytķan kişiniñ yolına iyer ( ) munıñ śoñında miñedür hemmeñizniñ (ey 
ādem siniñ hem ata 

172.19 ve anañnıñ ) ķaytuvı ( ) bes min sizge ķıyāmet küninde 
dünyāda ķılġan Ǿameliñiz 

172.20 birlen ħaber birürmün ey ādem balası siniñ įmānıñ üzerine cezāǿ birürmün ata ve 
anañnıñ küfri üzerine 

172.21 cezāǿ birürmün ( ) ey kiçik oġlum yavız ħaślet yā ki izgü eger bolsa 

172.22 ( ) kiçkine orlıķ aġırlıġı bolsa da ( ) kirek ol yavız iş yā ki 

172.23 izgü iş ķaŧı ŧaş içinde (yaşrın orunda) bolsun ( ) yā ki köklerde 

172.24 yeise yirlerde bolsun  ( ) allah ol ħaśletine (işni) ķıyāmet küninde kitürür ve 
ĥāżir ķılur 

172.25 hem ol iş berāberinde ĥesāb ķılur ( ) düristlikde allah her bir yaşrın 
nerseni bilgüçi 

172.26 hem her nerseniñ ĥaķįķatinden ħaberdārdur ( ) ey kiçik namāz oķuv 

(  

172.27 ) daħı izgü iş birlen ħalķġa emr ķıl ve yavız işden ĥalķnı ŧıy 

(  

172.28 ) daħı öziñe irişken ķaŧılıķlarġa śabrlıķ ķıl ( ) düristlikde bu 
śabrlıķ 

 

173 
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173.1 yā ki źikr ķılınġan işler allahnıñ ķıŧǾā vācib ķılġan işlerindendür ( ) 
daħı ey 

173.2 oġlum yāñaġıñnı türliçe avışdurma yaǾnį mütekebbir ādemler kibi ādemlerden yüziñni 

döndürme (  

173.3 ) daħı yirde tekebbürlenüp şādlanġanıñ ĥālde birme 

( ) 

173.4 düristlikde allah teǾa her bir özine issi kitüp yürüy turġan hem ħalķġa maķtana turġan 
ādemni dost 

173.5 körmes ( ) daħı yürüviñde orŧaça bol yaǾnį artuķ çavup yürüme ve bik 
aķrun da yürüme 

173.6 ( ) daħı tavışıñdan kimit yaǾnį aķrun söyleş 

( ) 

173.7 düristlikde tavışlarnıñ iñ ķabāĥati elbette işekler tavışıdur ( ) eyā ey muħāŧibler 
bilmeymiz mi 

173.8 ( ) düristlikde allahü teǾālā sizge köklerde ve 
yirlerde 

173.9 bolġan nerseni müsaħħir ( boy śunuvçı) ķıldı yaǾnį sizge köklerde ve yirlerde bolġan 
nerseler 

173.10 birlen fāǿidelenüvni müyesser ķıldı ( ) daħı allah sizge 
niǾmetlerini 

173.11 žāhir bolġan (közge körüngen) ĥālde hem yaşrın (maǾnevį) bolġan ĥālde kāmil ķıldı 

(  

173.12 ) daħı ādemler cümlesinden şundayın ādemler bardur allahnıñ birliginde 
ve śaffetlerinde ķıçķuruşurlar 

173.13 ( ) delįlden alınġan bilüvden daħı resūl allahġa ķayta turġan 
ĥaķlıķġa 

173.14 köndürüvden daħı allahdan indürülgen nūrlandurġuçı kitābdan başķa yaǾnį hiçbir 
sebebsiz 
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173.15 ķıçķuruşsa ( ) ve eger mekke müşriklerine eytilmiş bolsa allah 
teǾa indürgen nersege 

173.16 (ķurānġa) iyeriñiz diyü ( ) mekke müşrikleri eytürler idi yoķ biz allah 
indürgen nersege 

173.17 iyermeymiz belki şol nersege (dįnge) iyeremiz ( ) ol nerse (dįn) üzerinde 
atalarmıznı 

173.18 tapduķ biz ( ) eger şeyŧān alarnı ķızdurulmış 
tamuġnıñ Ǿaźābına 

173.19 tiyüşli ķıla turġan nersege (iǾtiķādda kişige iyerüvge yā ki allahġa şirket ķıluvġa) ündese 
idi elbette 

173.20 alar iyerürler idi ( ) ve kimdür yüzüni (işini) allahġa tapşurur 

( ) 

173.21 ĥālbūkim ol kişi Ǿamelinde izgülik ķıluvçıdur ( ) bes taĥķįķ ol 
kişi 

173.22 uşançlı tutķaġa tutundı ( ) ve ol allahġa ķaytuvçıdur işlerniñ śoñġı 
ĥāli 

173.23 ( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) kimdür kāfir bolsa anıñ küfrisini 
ķayġuġa tüşürmesün 

173.24 yaǾnį siñe anıñ küfri dünyāda hem āħiretde żarar ķılmaydur ( ) dünyāda ve 
āħiretde ķaytaçaķ 

173.25 orunları bizgedür ( ) bes ol kāfirlerniñ Ǿamel ķılġan nerseleri birlen ħaber 
birürmiz 

173.26 yaǾnį küfrleri içün dünyāda helāk itermiz ve āħiretde Ǿaźāb ķılurmız 

( ) 

173.27 düristlikde allah kökrek iyelerini (kökrekdegi sırlarnı) bilgüçidür ( ) ol 
kāfirlerni 

173.28 az fāǿidelendürüv birlen yā ki az zamān fāǿidelendürürmiz yaǾnį biteçek nerse hemįşe 
bolġan nersege nisbet az 
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174.1 ( ) munıñ śoñında ol kāfirlerni aġır Ǿaźābke kirüvge iħtiyārsız 
ķılurmız 

174.2 ( ) ve eger sin ey muĥammed (Ǿahm) mekke 
kāfirlerinden köklerni ve yirlerni 

174.3 kim yaratdı diyü śorasan ( ) elbette alar allah yaratdı diyü eytürler ( ) 
ey muĥammed 

174.4 (Ǿahm) eyt sin kāfirlerniñ iǾtiķād ķılġan nerseleriniñ bāŧıl boluvını vācib ite turġan nerse 
birlen 

174.5 iķrār üzerine iħtiyārsız ķıluvı üzerine allahġa ĥamd bolsun diyü  ( ) belki 
mekke 

174.6 kāfirleriniñ köpisi bu iķrārnıñ özlerine lāzım boluvını bilmesler ( ) 
köklerde 

174.7 ve yirlerde bolġan nerseler allah içün mülkdür ( ) düristlikde allah 
(teǾa) ĥamd itüvçi 

174.8 lerniñ ĥamdinden muñsızdur ve ĥamd itilmese de ĥamd itüvge müsteĥaķdur 

( ) 

174.9 ve eger bir taķdįr yirde bolġan aġaçlar ķalemler bolsalar ( ) daħı diñgiz ķara 

bolsa (  

174.10 ) ol diñgiz śoñında yine yidi diñgiz ķara bolsa yaǾnį baĥr-i muĥįŧ 
şuǾbeleri birle ķara  

174.11 bolsa ( ) şol ķaralar birlen yazılsa allahnıñ sözleri (bilgen nerseleri) 
bitmes 

174.12 ( ) düristlikde her işde üstündür ĥikmet iyesidür 

( ) 

174.13 ) sizni yaraŧuv hem ķabrlerden ķobaruv tügildür meger bir nefsni yaraŧuv ve 
ķabrden ķobaruv kibidür 
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174.14 ( ) düristlikde allah (teǾa) her bir işitile turġan nerseni işitüvçi ve her bir 
körüle turġan nerseni 

174.15 körüvçidür ( ) ey ħiŧāb al
ristlikde 

174.16 allah (teǾa) kiçni kündizge kiritür (

ınmış ādem bilmeysün mi sin 
dü

) daħı kündizni kiçge kiritür 

(  

174.17 ) daħı ķuyaşnı ve aynı müsaħħir ķıldı ( ) ķuyaş birlen aydan her 
birisi 

174.18 bilgülenmiş müddetke ķadar yürür ( ) daħı düristl

den ħaberdārdur yaǾnį ĥaķįķatni bilgüçidür 

ikde allah (teǾa) 
sizniñ ķılġan 

(174.19 Ǿameliñiz ) bu allah (teǾa) 
nıñ her nerseni 

ilüvi ve her nersege küçi 
bitdür 

174.20 b yitüvi ve Ǿaceb işleri bunıñ sebeblidür düristlikde allah ĥadd-i 
źātında ŝā

174.21 ( ) daħı oşbunı e sizniñ allahdan başķa 
ündegen 

ñ sebebli düristlikd

174.22 (Ǿibādet ķılġan) nerseleriñiz bāŧıldur ( ) daħı düristlikde allah 

nerse üzerine bülenddür ve irklidür (

(teǾa) bülenddür 

174.23 ve her ) 
bilmeysün mi sin 

ış ādem düristli
bolġan izgüliki 

birlen yürür 

174.24 ey ħiŧāb ķılınm kde kime diñgizde allahnıñ niǾmeti (sebeblerni ĥāżirlevde 

(174.25 ) allahnıñ sizge ķudretiniñ Ǿalāmetlerini körsetüvi içün 

(  

174.26 ) düristlikde bu źikr ķılınġan nerselerde her bir aġırlıķlarġa śabırlıķ 
luvçı 

174.27 ve allahnıñ niǾmetlerine şükrlik ķıluvçı ādem içün uluġ Ǿibretler bardur 

ķı

( ) ve her ķayçan 
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174.28 kāfirlerni ŧaġlar kibi ŧolķunlar eritse ( ) kāfirler dįnni allah içün 

II / 175 

 

175.1 ķılġanları ĥālde allahġa duǾā ķılurlar (

ħaliś 

 

) bes allah ol kāfirlerni 

a yolda (te

e o

175.2 diñgizden ķurı yirge ķutķarġanı zamānda kāfirlerden orŧ vĥįd yolında) 
bolġanları bardur 

175.3 yā ki küfrd rŧaça bolġanları bardur maǾnāsında ( ) ve bizniñ 
āyetlerimizni inkār ķılmas 

175.4 ( ) meger her bir fıtrį zuv sebepli aldavçı hem 
allahnıñ niǾmetler

bolġan Ǿahdini bo
ine 

çı ādem175.5 küfrān ķıluv  gine inkār ķılur ( ) ey ādemler rabbiñizge 
ħilāflıķ ķıluvdan 

aķlanıñız ( ) daħı şundayın künden ķorķıñız ( ) ol künde ata 

 ülüşlenmes

175.6 ś

175.7 balası ŧarafından  ( ) daħı bala atası ŧarafından hiç 
nerseni 

175.8 ülüş alur imes ( ) düristlikde allahnıñ ŝevāb ve Ǿaźāb birlen bolġan vaǾdesi 
ĥaķdur 

175.9 ( ) bes sizni allahnıñ Ǿibādetinden dünyā tirükligi aldamasun 

(  

175.10 ) daħı allahnınǾibādetinden sizni aldavçı (şeyŧān) yā ki dünyā ümįdi 
aldamasun allah teǾa biş 

 türli nerseniñ ġayb nerselerden bolup allahdan başķanıñ bilmevi ĥaķında źikr ķılınaçaķ 
āyetni indürdi 

 nuzūline sebeb şol Ǿömer oġlı ĥāriŝ bir vaķt resūl allahġa kildi ve eytdi 
miñe 

ħaber bir ķayçan bolaçaķ diyü yine de min igin saçdım yaġmur ķayçan 
yavaçaķ şundan ħaber 

175.11

175.12 hem ol āyetniñ

175.13 ķıyāmetden 
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lem 

175.16 defn ķılınaçaķ ve öleçek yirim ķayda şundan ħaber bir  didi şundan śoñ źikr ķılınaçaķ 

175.17 (

175.14 bir yine de minim ħatunım yükli ķurśagındaġı bala ir mi ķız mı şundan ħaber bir yine de 
ötken kiçde 

175.15 kılġan işimni bilem kileçek künde ni ķılaçaķmun şundan ħaber bir yine de min ŧuvġan 
yirimni bi

āyet indi 

) düristlikde allah ĥużūrındadur ķıyāmetniñ ķayçan boluvını bilüv 

175.18 ferişteniñ hem cinniñ Ǿilmi irişmeydür (

muñar hiç ādemniñ 

) daħı yaġmurnı allah indürür hiç 
kim yaġmurnıñ 

175.19 ķayçan yavaçaġını bilmeydür ( ) daħı ħatunlarnıñ ķurśaķlarındaġı balanı 
allah biledür 

175.20 ir mi ķız mı selāmet mi żaǾįf mi idükni başķa hiç kim ķatǾān bilmeydür 

( ) 

175.21 daħı hiçbir nefs tañdanı kesb ideçegini bilmeydür izgü iş ķılur mı yā ki yavız iş ķılur mı 

ız iş ķılup ķoya ve köp va

u

175.22 çünki ādem köp vaķt tañda izgü iş ķılurġa ķaśd ķıladur yav ķt 

175.23 yavız iş ķıl rġa ķaśd ķıladur izgü iş ķılup ķoyadur ( ) daħı 
hiç 

175.24 bir nefs ķayu yirde öleçegini bilmeydür şunıñ içün de resūl allah 

( ) 

175.25 digende śoñra bu āyetni oķuġan bu āyetke ġaybden ħaber bire turġan müneccimler 
birlen iǾtirāż kilmey 

175.26 çünki yaġmur vaķtinde ve başķa ġayblerden ħaber bire turġan müneccim ķıyās birlen 
hemme ŧāliǾġa ķarav birlen ħaber 

175.28 müneccilerniñ ve tabįblerniñ bilüvi eŝeri bitüp de Ǿilmi ħalķda ķalġan peyġamberniñ 
 bolduķlarında

175.27 bire delįl birlen bilingen nerse ġayb bolmay yine de müneccimniñ ħaber birgen nersesi 
žan ġına Ǿilm tügil yā ki 

Ǿilmine muŧŧaliǾ n 

175.29 bolur ( ) düristlikde allahü teǾālā her nerseni bilüvçidür hem her nerseniñ 
žāhirini bilüvi 

175.30 kibi bātınını da bilüvçidür loķmān sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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176.1 otuz ikinçi sūre secde sūresi mekkede ingen otuz āyet 

176.2 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

176.3 ( ) elif lām mįm sūresi ( ) kitābnıñ indürülmeydür 

( ) 

176.4 ol kitābnıñ bütün Ǿālemni  terbiye itüvçi allah ŧarafından indürülmiş boluvında şik 

yoķdur (  

176.5 ) eyā mekke müşrikleri muĥammed (Ǿahm) ķurānnı iftirāǿ ķıldı (özi çıġarup allah 
kelāmı didi) 

176.6 diyü eytürler mi ( ) belki ķurān rabbiñden ŝābitdür ( ) siniñ 
şundayın 

176.7 ķavmini ķorķutuvıñ içün ( ) ol ķavmge sinden ilk ķorķutuvçı 
peyġamber 

176.8 kilmedi çünki mekke ķavmi resūl allah kilmesden burun fetret zamānıñda bolġanlar 

(  

176.9 ) siniñ ķorķutuvıñ sebebli ĥaķlıķġa könülsünler içün 

( ) 

176.10 allah (teǾa) köklerni ve yirlerni yaratdı ( ) daħı kökler birlen yirler arasında 
bolġan nerselerni 

176.11 yaratdı ( ) altı künde yā ki birisi śoñında birisi bolġan uzun altı devrde çünki 
allah 

176.12 ĥużūrında miñ yılġa bir kün diyü eytile ( ) munıñ śoñında allah Ǿarş  
üzerine ġālib 

176.13 boldı ( ) sizniñ içün allahdan başķa yaķında ve şefāǾat ķıluvçı da 

176.14 yoķdur ( ) eyā vaǾažlanmaysız mı (śafvetü’l-irfān) 

( ) dünyā 
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176.15 işini eŝerleri yirge ingen kökden bolġan sebebler birlen tedbįr ķılur ol allah * kökden 
baş 

176.16 üstimizde bolġan nerse murād tügil belki üstlik ve astlıķ birlen śıfatlanmaġan Ǿālim 
Ǿulvį murād digenler 

176.17 ( ) munıñ śoñında allahnıñ tedbįr işi şundayın künde kökke aşar 

(  

176.18 ) ol künniñ miķdārı siz śanay turġan künlerden miñ yıl ķadarı boldı 
yaǾnį 

176.19 uzun zamānda aşar maǾnāsında ( ) Ǿālemni yaraŧuvçı ve tedbįr itüvçi 
allah ġaybni 

176.20 ve ĥażirni bilüvçidür ĥikmetine muvāfıķ Ǿālemniñ işini tedbįr ķılur ( ) 
işinde üstündür ol 

176.21 allah teǾa hem bendelerine tedbįr ķıluvında merĥametlidür ( ) 
şundayın allahdur ol 

176.22 allah teǾa her nerseni yaraŧuvını körkem ķıldı ( ) daħı ādemni 
(ādem Ǿahmnı) 

176.23 yaraŧuvnı balçıķdan başladı yaǾnį baş ādemni balçıķdan yaratdı 

( ) 

176.24 munıñ śoñında ādemniñ neslini (balalarını) żaǾįf ve ħor bolġan śu (meni śuvı)nıñ 
nuŧfesinden ķıldı 

176.25 ( ) munıñ śoñında ādemniñ aǾżāsını kāmil itüp tiygüzledi ( ) daħı 
ādemge 

176.26 öziniñ ħalķ ķılġan şerįf-i rūĥından cān ürdi ( ) daħı 
sizniñ 

176.27 içün işitüv ķuvvesini (ķulaķnı) ve körüv ķuvvesini (közni) ve bilüv ķuvvesini (ķalbni) 

yaratdı (  

176.28 ) bu niǾmetlerge az ġına şükr ķılasız ( ) daħı ķıyāmetni 
inkār itüvçiler 
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177.1 eytdiler her ķayçan biz ölüp yirde yir tofraġı birlen ķaŧnaşķan tofraķ bolup evrilsek 

(  

177.2 ) eyā biz yañadan yaraŧıluvda bolurmız mu diyü ( ) belki 
ol ķıyāmetni 

177.3 inkār itüvçiler rablerine yoluķuvnı inkār itüvçilerdür ( ) ey 
muĥammed (Ǿahm) baǾŝni 

177.4 inkār itüvçi kāfirlerge eyt sin sizni ölüm feriştesi öltürür yaǾnį cānıñıznı alur 

( ) 

177.5 şundayın ölüm feriştesi kim ol ferişte cānlarıñıznı aluv birlen sizge tapşırıldı 

( ) 

177.6 munıñ śoñında ĥesāb ve cezāǿ içün rabbiñizge ķaytarılmış bolursız 

( ) 

177.7 ve ey muĥammed (Ǿahm) eger siñ kāfirlerniñ başlarını igin (töben śalġan) zamānlarını 
körseñ idi 

177.8 ( ) rableri ĥużūrında ( ) ey rabbimiz bizge vaǾde ķılġan 
nerseñni 

177.9 kördük daħı peyġamberleriñni rastķa tutuvnı sinden işitdük diyü eytken ĥālde 

( ) 

177.10 bes ey rabbimiz bizni dünyāġa kiri ķaytar ( ) düristlikde biz şiksiz ķıyāmetke 
uşanuvçılarmız 

177.11 ĥāżir aśla şigimiz ķalmadı yaǾnį ey muĥammed (Ǿahm) kāfirlerni rableri ĥużūrında 
başlarını töben śalup 

177.12 şol sözlerni eytken ĥāllerinde körseñ idi uluġ ve ķorķunçlı iş körür idiñ bende içün ıślāĥ 
bolġan 

177.13 nerseni allahġa birüv vācib bolmav ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyet indürüldi 

( ) 

177.14 ve eger biz tilesek idi her bir nefske įmānġa ve izgü Ǿamelge könile turġan nerseni birür 
idük ve her bir 

177.15 nefs įmānġa ve izgü Ǿamelge könülür idi ( ) ve likin minden söz 
(ĥükmim hem vaǾįdim 
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177.16 ŝābit boldı ( ) cehennemni cinlerden ve ādemlerden 
barçasından toltururmun 

177.17 digen söz ( ) bes bu küniñizge (ķıyāmet künine) yoluġuvnı 
unutuvıñız sebebli 

177.18 Ǿaźābnı tatuñız ( ) düristlikde biz sizni unutduķ yaǾnį aǾźābda ķaldurduķ 

( ) 

177.19 daħı hemįşe ve mengü bolġan Ǿaźābnı tatuñız ( ) Ǿamel ķılġan nerseñiz 

berāberinde (  

177.20 ) ançaķ bizniñ āyetlerimizge şundayın ādemler gine įmān kitürür 

( ) her ķayçan ol 

177.21 ādemler bizniñ āyetlerimiz birlen vaǾaž ķılınsalar ( ) allahnıñ Ǿaźābından ķorķuv 
içün secde ķılġanları 

177.22 ĥālde yirge yıġılurlar ( ) daħı rableriniñ ĥamdine yapışķanları ĥālde 
rablerini 

177.23 cenābına lāyıķ bolmaġan nerseden pākladılar ( ) ĥālbūkim özleri įmāndan 
ve Ǿibādetden 

177.24 tekebbürlenmesler ( ) ol śıfatlı müǿminlerniñ cānibleri yuķlay 
turġan orunlardan 

177.25 ve töşeklerden yıraķ bolur ( ) Ǿaźābından ķorķġanları ve raĥmetini 
ümįd itkenleri 

177.26 ĥālde rablerine duǾā ķılurlar ( ) daħı allah özlerine rızķlandurġan 
māldan allah yolına 

177.27 śarf ķılurlar ( ) bes hiçbir nefs közinden yaşrun ķılınġan 
nerseni 

177.28 bilmes kirek ferişte ve kirek peyġamber bolsun şunıñ içün de resūl allah eyte allahü 
teǾālā eytdidi min izgü ķullarım 
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178.1 içün köz körmegen ķulaķ işitmegen hem ādemniñ köñline ħužūr da ķılmaġan niǾmetler 

ĥāżirledim diyü (  

178.2 ) Ǿamel ķılġan nerseleri berāberinde bolġan cezā birlen cezālanmış 
boldılar yā ki yaşrun 

178.3 ķılınuvı Ǿamelleri berāberinde cezā içün maǾnāsında çünki bu niǾmetlerni yaşrun ķıluv 
bu niǾmetlerniñ şāǿnı uluġ bolduķı 

178.4 içün ( ) eyā müǿmin bolġan ādem ( ) yavız bolġan ādem 
kibi mü elbette tügil 

178.5 ( ) müǿmin bolġan ādem birlen yavız (kāfir) ādem berāber bolmaslar 

( ) 

178.6 ammā įmān kitürüp de izgü Ǿameller ķılġan ādemler ( ) bes ol ādemlerge 
ĥaķįķį ķaytaçaķ orun 

178.7 bolġan ucmaħlar bolur yā ki māvį ismli ucmaħ bolur maǾāsında ( ) 
Ǿamel ķıluvları 

178.8 sebebli ķonaķ żiyāfeti itüp ĥāżirlenmiş bolġanları ĥālde ( ) ammā 
şundayın ādemler allahnıñ 

178.9 ŧāǾatinden çıķdılar ( ) bes alarnıñ baraçaķ ornı tamuġdur 

( ) 

178.10 ķayu ġına zamān ol fāsıķler tamuġdan çıġuvnı tileseler ( ) ol tamuġġa kiri 
ķaytarılmış bolurlar 

178.11 ( ) daħı ol fāsıķlarġa eytilür tamuġnıñ şundayın Ǿaźābını 

tatuñız (  

178.12 ) ol Ǿaźābnı yalġanġa tutar boldıñız diyü ( ) daħı ol 
fāsıķlarġa 

178.13 dünyāda töben bolġan Ǿaźābdan (dünyā Ǿaźābından) tatuturmız ( ) uluġ 
Ǿaźābnı tatuvdan 
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178.14 başka yaǾnį āħiret Ǿaźābnı ( ) āħiret Ǿaźābnı tatutmav küfrlerinden įmānġa 
ķaytsunlar içün 

178.15 ( ) ve kimdür žālimrek  ( ) rabbisiniñ āyetleri birlen 

vaǾažlengen kişiden (  

178.16 ) vaǾažlanġannıñ śoñında rabbisiniñ āyetlerinden yüz döndürdi yaǾnį bu kişiden 

žālim hiç kim yoķdur (  

178.17 ) düristlikde biz müşriklerden öç aluvçımız bes niçük her bir 
žālimden de žālimrek bolġan 

178.18 kişiden öç almamız ( ) ve taĥķįķ biz ey muĥammed (Ǿahm) siñe 
ķurān birdükimiz kibi mūsā 

178.19 (Ǿahm)ge de kitāb (tevrāt) birdük ( ) bes ol kitāb (ķurān)nıñ öziñe 
yoluġuvından 

178.20 şikde bolma yā ki mūsānıñ kitābına yoluġuvından yā ki öziñniñ mūsā (Ǿahm)ge 
yoluġuvıñdan şikde bolma maǾnāsında 

178.21 ( ) daħı mūsāġa indürülmiş kitābnı isrāǿįl balalarını ĥaķlıķġa 
köndürüvçi 

178.22 ķılduķ ( ) daħı isrāǿįl balalarından ādemlerni emrimiz birlen 
tevrāt kitābında 

178.23 bolġan nersege (ĥikmet ve ĥükmlerge) köndürüvçi imāmlar ķılduķ ( ) isrāǿįl 
balalarınıñ Ǿibādetde 

178.24 śabrlıķ ķıluvları zamānında ( ) daħı isrāǿįl balaları bizniñ āyetlerimizge 
şiksiz 

178.25 işanur boldılar ( ) ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde siniñ 
rabbiñ ķıyāmet 

178.26 küninde peyġamberler birlen ümmetler yā ki müǿminler arasında ayurup ĥükm ķılur 
yaǾnį ĥaķlıķda bolġan ādemni 

178.27 bāŧıllıķda bolġan ādemden ayuruvı sebebli ĥaķnı bāŧıldan ayurur 

( ) peyġamberler birlen 
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178.28 ümmetlerniñ yā ki müǿminler birlen müşriklerniñ iħtilāf ķılġan nerselerinde yaǾnį dįn 

işinde ( ) eyā allah mekke 

 

II / 179 

 

179.1 ehline beyān ķılmadı mu ( ) mekke ehlinden burun bolġan 
zamān ehllerinden 

179.2 köp mi helāk ķılduķ biz ( ) ol mekke özlerinden burun bolġan zamān 
ehlleriniñ 

179.3 turġan orunlarında yürürler yaǾnį śatuv itüp yürüdüklerinde ötüp kiterler elbette allah 

munı mekke ehline beyān itdi (  

179.4 ) düristlikde bu źikr ķılınġan nerselerde uluġ Ǿibretler bardur 

( ) eyā mekke ĥalķı 

179.5 bu Ǿibretlerni vaǾažlanuv ŧarįķi birlen işitmesler mi ( ) eyā mekke ħalķı bilmediler 

mü (  

179.6 ) düristlikde biz śunı (yaġmurnı) serermiz ölenleri kilgen yirge 

( ) 

179.7 bes ol śu birlen iginlerni çıġarurmız ( ) ol iginden dört ayaķlı 

179.8 ĥayvānları daħı özleri aşarlar ( ) eyā mekke ħalķı munı körmesler mi eger 
körseler bu 

179.9 işimiz birlen bizniñ ķudretimizge hem raĥmetimizge istidlāl ķılurlar idi 

( ) daħı 

179.10 mekke müşrikleri eytürler ey muĥammed (Ǿahm) hem müǿminler bu yardem sizge ķayu 

zamān bolur ( ) 

179.11 eger siz yardem birlen allah bizge vaǾde ķıldı digen sözñizde rastlardan bolsañız 

( ) ey 
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179.12 muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerine eyt allahnıñ bizge yardemı irişken künde 

( ) 

179.13 ol künde kāfir bolġan ādemlerge įmānları fāǿide birmes ( ) daħı ol künde 
kāfir 

179.14 bolġan ādemlerge mühlet de birilmes ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) mekke 
müşriklerinden yüz döndür 

179.15 yalġanġa tutuvları içün ĥasretlenme ( ) daħı ol kāfirlerge Ǿaźābnıñ 
inüvini 

179.16 küt düristlikde kāfirler de siñe üstün boluvnı küterler secde sūresiniñ tercemesi tamām 
boldı 



  1577

179.17 otuz üçünçi sūre aĥzāb sūresi medįnede ingen yitmiş üç āyet 

179.18 bismillahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

179.19 ( ) ey andayın peyġamber allahdan ķorķuvıñda hemįşe ŝābit bol 

(  

179.20 ) daħı kāfirlerge hem münāfıķlarġa boy śunma ( ) 
düristlikde allah (teǾa) 

179.21 fāǿidelerni ve żararlarnı bilgüçi boldı hem ĥükminde ĥikmet iyesi boldı bir vaķtde resūl 
allahġa ebū süfyān 

179.22 hem ebū cehl oġlı Ǿikrime hem ebū el-āǾver es-selemi bir niçe ħalķ birlen kildiler ve 
eytdiler ey muĥammed (Ǿahm) 

179.23 sin bizniñ maǾbūdlarımıznı yavızlıķ birlen źikr ķıluvıñnı ķoy ve bizniñ 
maǾbūdlarımıznıñ da şefāǾati bar diyü eyt 

179.24 biz de öziñe de ve maǾbūdıña da söz tirüvimizni ķoyarmız diyü şundan śoñ źikr ķılınġan 

āyet indi (  

179.25 ) daħı rabbiñden öziñe vaĥy ķılınġan nersege iyer 

( ) 

179.26 düristlikde allah sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizniñ žāhirini hem bāŧınını bilüvçidür 

( ) daħı işiñni allahġa 

179.27 ŧapşır ( ) ve iş tapşırılmış boluv yüzinden allah yiter allahü teǾālā žıhār 
(ħatunnıñ aǾżāsını anasınıñ 

179.28 arķasına oħşatuv) ķılınġan ananıñ ana bolmavı hem oġullıķġa alınġan balanıñ çın oġlı 
bolmavı ĥaķında źikr 

 

II / 180 

 

180.1 ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) allah bir ir içün içünde iki ķalb 
(köñil) 

180.2 ķılmadı çünki ķalb nefs-i insānįge müteǾalliķ bolġan rūĥ ĥayvānınıñ ornı anıñ iki boluvı 
mümkin 
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180.3 tügil ( ) daħı şundayın ħatunlarıñıznı allah ķılmadı ( ) 
ol 

180.4 ħatunlardan žıhār ķılursız yaǾnį ol ħatunlarıñızġa siz miñe anamnıñ arķası kibi diyü 
eytürsiz 

180.5 ( ) ol žıhār ķılġan ħatunlarıñıznı analarıñız ķılmadı ( ) 
daħı 

180.6 oġlımız diyü ündegen balalarıñıznı çın balalarıñız ķılmadı evvelgi āyetniñ nuzūline 
sebeb şol münāfıķlar 

180.7 muĥammed Ǿahmnıñ iki ķalbi bar birisi bizniñ birlen birge birisi śaĥābeleri birlen birge 
digenler yā ki 

180.8 münāfıķlardan birisi eyte iken minim iki ķalbim bar birisi ķoşup tura birisi tıyup tura 
diyü yā ki Ǿarablar 

180.9 bik Ǿālim bolup edebli bolġan kişige iki ķalb bar diyü zuǾm ķılalar iken şunıñ içün de 
aralarında 

180.10 Ǿaķllı bolġan ebū el muǾammerge iki ķalb iyesi (źevi’l-ķalbeyn) digenler ikinçi āyetniñ 
nuzūline sebeb 

180.11 şol her ķayçan Ǿarablar ħatunlarını analarına oħşatsalar ol ħatunnı ana bolup evrildi 
diyler 

180.12 iken üçünçisiniñ nuzūline sebeb Ǿarablar bir yaŧ balaġa oġlum diyü ündese ve ol balanı 
oġullıķġa 

180.13 alsa ĥaķįķį oġul boldı diyü śalebį oġullarına mįrāŝda şerįk ķılalar iken hem özleri 
śoñında da 

180.14 ħatunlarınıñ ol oġullıķġa alınġan ir balaġa nikāĥı ĥarām diyü zuǾm ķılalar iken 

(  

180.15 ) bu źikr ķılınġan nerseleriñiz (sözleriñiz) aġızlaruñız birlen eytken ķurı 

sözleriñizdür (  

180.16 ) ve allahü teǾālā ĥaķķ sözni eytür ( ) ve ol allah ĥaķķ yolġa 

köndürür (  

180.17 ) oġullıķġa alġan balalarnı atalarına nisbet biriñiz ( ) atalarına 
nisbet birüv 

180.18 allah ĥużūrında Ǿadlrekdür yaǾnį rastraķdur ( ) bes eger siz oġullıķġa 
alınġan 
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180.19 balalarnıñ atalarunı bilmeseñiz ( ) bes ol balalar sizniñ dįnde 
ķardaşlarıñızdur 

180.20 ( ) daħı dįnde mevlālarıñızdur (dostlarıñızdur) bes ey ķardaşım ey mevlām diyü 

eytiñiz (  

180.21 ) ve sizniñ üzeriñizge günāh yoķdur ( ) ħaŧāǿ ķılġan 
nerseñizde yaǾnį ħaŧālıķ 

180.22 birlen ķılġan işiñizde yaǾnį bu āyet inmesden burun yā ki ingen śoñında da bu sözlerñi 
ħaŧālıķ 

180.23 birlen yā ki unutup yā ki tilden iħtiyārsız śādır boluv birlen eytüviñizde günāh yoķdur 

(  

180.24 ) ve likin günāh bolur köñilleriñiz ķaśd ķılġan nersede ( ) 
daħı allahü teǾālā 

180.25 günāhlarnı yarlıķaġuçı ve raĥmet ķıluvçıdur źevi’l-erĥāmnıñ mįrāŝ aluvı ĥaķında allahü 
teǾālā źikr ķılınaçaķ 

180.26 āyetni indürdi ( ) peyġamber her bir işde müǿminlerge 
özlerinden 

180.27 artuġraķdur çünki peyġamber ümmetlerine yaħşı iş birlen gine emr ķıla ve yaman 
işlerine aślā rāżı 

180.28 bolmay ( ) daħı peyġamberniñ ħatunları müǿminlerniñ anaları 
menzilindedür nikāĥları 

180.29 ĥarām boluvda hem uluġlavnıñ vācib boluvında bu āyetniñ nuzūline sebeb şol resūl 
allah boruçlı bolup 

 

II / 181 

 

181.1 ölgen ādem ĥaķında bik diķķat itken ĥattā bir ādemniñ cenāzesine kilse munıñ boruçı 
bar mı diyü śoray 

181.2 iken eger boruçı bar diseler cenāze oķumaġan eger boruçı yoķ diseler cenāze oķuġan bir 
vaķtda 

181.3 enśārdan birevniñ cenāzesine ĥāżir bolġan yoldaşıñıznıñ boruçı bar mı diyü śoraġan iki 
dirhem 
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181.4 boruçı bar digenler tölerge yiterlik ķalġan mālı bar mı digen yoķ digenler resūl allah 
cenāze oķumay 

181.5 kiri kitmekçi bolġan ĥażret-i Ǿalį ey allahnıñ resūli ol iķi dirhemniñ edāǿsı minim 
źemmede digen 

181.6 śoñra cenāze oķuġan şol ĥuśūśda bu āyet ingen ( ) 
meyyitke 

181.7 yaķınlıķ iyesi bolġan ādemlerniñ baǾżısı baǾżısı birlen mįrāŝ  aluşuvda allahnıñ 
kitābında artuġraķdur 

181.8 yaǾnį levĥü’l-maĥfūžda islāmnıñ žuhūrınıñ başında ĥicret sebebli mįrāŝ  aluşķanlar 
śoñra ķarābet 

181.9 iǾtibārı birlen mįrāŝ aluşuvnı allah teǾa beyān itken źevi’l-erĥām meyyitke yaķınlıġı 
bolup da farż iyesi de 

181.10 Ǿaśabede bolmaġan ādemler ( ) ol meyyitke yaķınlıķ iyesi bolġan 
ādemler müǿminler 

181.11 daħı muhācirler cinsden bolġanları ĥālde ( ) likin de dįnde 
dost 

181.12 bolġan müǿminler birlen muhācirlerge maǾrūf işni ķıluvıñız düristdür yaǾnį ölgen 
vaķtda bir nerse birlen 

181.13 vaśiyyet eytüviñiz dürist bu vaśiyyet bola mįrāŝ bolmay ( ) bu 
iki āyetde źikr 

181.14 ķılınġan nerse levĥü’l-maĥfūžda yazılmış boldı ( ) ve ey 
muĥammed (Ǿahm) şol 

181.15 vaķtnı isiñe tüşür bir peyġamberlerden risāletni irişdürüv birlen daħı toġrı dįnge ündev 
birlen Ǿahdlerini 

181.16 alduķ ( ) sinden daħı nūĥdan daħı ibrāhįmden (Ǿahm) 

(  

181.17 ) daħı mūsādan hem meryem oġlı Ǿįsādan (Ǿahm) Ǿahdler alduķ allahü teǾālānıñ 
bu peyġamberlerni 

181.18 ħāślap źikr ķıluvı bu peyġamberler şerįǾat iyeleriniñ meşhūrleri bolġanlıķı içün resūl 
allahnı 
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181.19 ilk źikr ķıluvı taǾžįm ve tekrįm içün ( ) ve bu źįkr ķılınġan 
peyġamberlerden şāǿnı 

181.20 uluġ bolġan yā ki yemįn birlen berkitilgen aġır Ǿahd alduķ ( ) 
bu mįŝāķ 

181.21 aluvımız Ǿahdlerinde rast bolġan peyġamberlerniñ Ǿahdlerinde rast boluvlarından 
allahnıñ ķıyāmet küninde 

181.22 śoravı içün ( ) daħı allah (teǾa) kāfirlerge rencitküçi Ǿaźābnı 
ĥāżirledi 

181.23 ( ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) allahnıñ öziñizge 
birgen 

181.24 niǾmetni isiñizge tüşüriñiz ( ) şol vaķtde birgen niǾmetni ol vaķtde sizge 
türli ĥizb Ǿaskerler 

181.25 kildi yaǾnį ķureyşler ġaŧafānlarını ķarįže benį nażįr ķabįleleri on iki miñ Ǿasker bolup 
śoġışurġa 

181.26 kildiler ( ) bes ol Ǿaskerler üzerine śabā cilni (ķuyaş çıġış ŧarafından 
isken cil) 

181.27 yiberdük ( ) daħı siz körmey turġan Ǿaskerlerni (feriştelerni) yiberdük resūl 
ekrem kāfirlerniñ 

181.28 türli ĥizbden cıyulup śoġışķa kilüvlerini bilgeç medįne tiresine ħendeķ ķazdı üç miñ 
müselmān birlen 

181.29 śoġışķa çıķdı muħalifler ħendeķniñ ŧışķı yaġında müselmānlar içki yaġında turdılar ķılıç 
birlen śoġışmayınça 

 

II / 182 

 

182.1 oķlaru taşlar birlen gine aŧışup bir ay vaķt ötdi şundan śoñ allahü teǾālā ķış küniniñ 
śalķun kiçinde 

182.2 bik śalķun cil yiberdi bütün Ǿālem tozan birlen ŧoldı kāfirlerniñ yüzleri tofraķġa boyalup 
yitdi otlarnı 

182.3 cil söndürdi çaŧırlarnı ciymirdi Ǿasker tiresinde ferişteler yürüdiler ħüveylidü’l-esedį 
oġlı ŧıleyĥā eytdi 
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182.4 āgāh olunız muĥammed (Ǿahm) sizni siĥrledi niçük bolsa da ķutulurġa kirek didi şol 
vaķt śoġış ķılmay 

182.5 Ǿāciz bolup ķaytup kitdiler ( ) daħı allah sizniñ ķılġan Ǿameliñizni 
(ħendeķ 

182.6 ķazuñıznı) körüvçi boldı ( ) şol vaķtde aĥzāb sizge üstiñizden (maşrıķ 
ŧarafından 

182.7 çuķurnıñ bülend yaġından ) kildiler buları benį ġaŧafān ( ) daħı sizniñ 
töben yaġıñızdan (ķuyaş 

182.8 baŧış ŧarafından çuķurnıñ töben yaġından) kildiler buları ķureyşler ( ) 
daħı şol vaķtda 

182.9 közler Ǿādetdegi tigiz ķaravlarından avışdılar ( ) daħı ķorķudan 
köñlimiz boġazlarġa 

182.10 irişdi çünki bik ķatı ķorķu vaķtında öbke ķabara iken öbke köterilüv birlen ķalbde 

köterile (  

182.11 ) daħı allahġa türli gümānlar ķılur boldıñız įmānda iħlāslı ādemler allahü teǾālā 
ķılġan vaǾdesinde 

182.12 rast bolur dįnini üstün ķıluvda bizge yardem birür diyü žann ķıldılar żaǾįf  įmālı ādemler 
daħı münāfıķlar 

182.13 allah hem resūliniñ bizge vaǾde ķılġan nersesi bāŧıl vaǾde diyü žann ķıldılar 

( ) bu śoġış 

182.14 vaķtinde müǿminler imtiĥān ķılındılar iħlāslı ādem münāfıķlardan įmānı kāmil ādem 
żaǾįf įmānlıdan ayrıldı 

182.15 ( ) ķorķuvnıñ ķaytılġandan müǿminler ķatı silkitüv birlen sikindiler 
yaǾnį yürekleri ķatı 

182.16 ĥareketlendi ( ) ve şol vaķtda münāfıķlar eytür boldı 

( ) daħı 

182.17 köñillerinde iǾtiķādnıñ żaǾįf boluv avruvı bolġan ādemler eytdi 

( ) allah hem 

182.18 allahnıñ resūli bizge vaǾde ķılmadı meger bāŧıl vaǾde birlen vaǾde ķıldı bu sözni eytüvçi 
ķuşeyr oġlı muǾattib  
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182.19 digenler muĥammed (Ǿahm) bizge fāris birlen rūmnı fetĥ ķılamız diyü vaǾde ķıla 
ĥālbūkim bizniñ birimiz yalġız ayrulup 

182.20 ĥācet ŧabįǾiyesini öterge barurġa da ķorķuvdadur bu vaǾde tügil meger bāŧıl vaǾde didi 

(  

182.21 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) şol vaķtni isiñe tüşür münāfıķlardan bir cemāǾat ( ķayżį 
oġlı evs hem añar iyergen 

182.22 ādemler) eytdi ( ) ey medįne ehli sizniñ içün tura turġan 
orun yoķ 

182.23 menzilleriñizge kiri ķaytıñız diyü yā ki sizniñ içün muĥammed (Ǿahm) dįninde tururġa 
orun yoķ küfrge kiri ķaytıñız 

182.24 maǾnāsında ( ) daħı münāfıķlardan bir cemāǾat kiri ķaytur içün 
peyġamberden iźn 

182.25 śorarlar ( ) bizniñ ivlerimiz Ǿavretdür (śaķlanġan tügildür) ivlerimizde 
śaķlavçılarmız 

182.26 yoķdur diyü ( ) ĥālbūkim ivleri śaķlavsız tügildür belki śaķlanmışdur 

( ) 

182.27 münāfıķlar tilemesler meger śoġışdan ķaçuvnı tilerler ( ) daħı 
eger medįnege yā ki 

182.28 münāfıķlarnıñ ivlerine medįneniñ cāniblerinden kirilmiş bolsa yaǾnį türli ĥizbden 
Ǿibāret bolġan Ǿaskerler 

182.29 münāfıķlarnıñ şerhlerine yā ki ivlerine kirseler ( ) munıñ śoñında 
münāfıklar fitneden (küfrge 

 

II / 183 

 

183.1 ķaytuvdan ve müselmānlar birlen śoġış ķıluvından śoralmış bolsalar ( ) bu fitnege 
kilürler hem bu fitneni 

183.2 ķılurlar idi ( ) ve bu fitneni ķabūl itüv birlen turmaslar meger az ġına 
zamān tururlar 
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183.3 idi yaǾnį śorav artında da tevķifsiz cevāb birürler yā ki mürted boluvları śoñında 
medįnede turmaslar meger 

183.4 az ġına zamān tururlar idi çünki allahü teǾālā alarnı helāk ķılur ( ) 
ve taĥķįķ 

183.5 münāfıķlar (benį ĥāriŝe) ħendeķ śoġışından ilk uĥud śoġışında allahġa Ǿahd ķılġanlar idi 

( ) 

183.6 śoġışdan ķaçup artlarını döndürmeske yaǾnį mundan ķaçmamız śoñ diyü Ǿahd ķılġanlar 

idi (  

183.7 ) daħı allahnıñ Ǿahdi vefā ķıluv birlen śoralmış (istelmiş) boldı 

( ) 

183.8 ey muĥammed (Ǿahm) münāfıķlarġa eyt sin sizge eger ecel irişken bolsa śoġışdan ķaçuv 

fāǿide birmes (  

183.9 ) eger siz ölümden yā ki öltürilmiş boluvdan ķaçsañız barı bir öleçeksiz 

(  

183.10 ) ve ķaçķanıñız vaķtda dünyāda fāǿidelenmiş bolmassız meger az zamān ġına 
fāǿidelenmiş bolursız yaǾnį Ǿömriñiz 

183.11 bitkençe gine yaǾnį bir taķdįr eceliñiz bitmegen bolsa Ǿömriñiz bitkençe fāǿidelenürsiz 
eceliñiz yitken bolsa 

183.12 ķaçuvınızda bütünley fāǿide yoķ ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eyt 
sin münāfıķlarġa allahnıñ 

183.13 tilegen nersesini indürüvden sizni kim śaķlar ( ) eger allah sizge yavızlıķnı 
irişdürüvni tilese 

183.14 ( ) yā ki sizge raĥmetni irişdürüvni tilese yā ki allahnıñ Ǿaźābından kim 
śaķlar eger allah sizge 

183.15 yavızlıķnı tilese yeise sizge kim yavızlıķnı irişdürür eger allah sizge raĥmetni tilese 

maǾnāsında (  

183.16 ) daħı münāfıķlar özleri içün allahdan başķa fāǿide bire turġan dostnı 
hem żararnı 
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183.17 yibere turġan yardemçini tapmaslar ( ) allah sizlerden 
resūliniñ yardeminden 

183.18 ħalķnı şuġullendürüvçilerni ve kiçüktürüvçilerni bilür yaǾnį münāfıķlarnı 

( ) daħı 

183.19 ķardaşlarına (medįnedegi enśārġa) bizge öziñizni yaķın ķılıñız ve muĥammedni ķoyuñız 

diyüvçileri bolur (  

183.20 ) ve münāfıķlar śoġışķa kilmesler meger az ķilüv birlen gine (rüyā içün 
gine) yā ki az zamān ġına 

183.21 kilürler ( ) sizniñ üzeriñizge yardem birüvde yā ki allah yolında māl śarf 
ķıluvda śaran  

183.22 bolġanları ĥālde kilürler ( ) bes her ķayçan śoġış vaķtında münāfıķlarġa 
ķorķu kilse 

183.23 yaǾnį kāfirlerniñ ġālib boluv ķorķuvı ( ) körürsün sin ey muĥammed 
(Ǿahm) ol münāfıķ 

183.24 larnı siñe ķararlar ( ) ölüm isrikliginden ķorķup hūşī 

183.25 kitken ādemniñ ķaravı kibi közleri eylenür yaǾnį közlerni eylendürüp ve aķaytup 

ķararlar (  

183.26 ) bes her ķayçan śoġış ķorķuvı kitse ve ġanįmet mālları cıyulsa 

( ) ötken 

183.27 tiller birlen sizge ħiŧāb ķılurlar ( ) izgülik (māl) üzerine saran bolġanları 

183.28 ve ĥarįś bolġanları ĥālde ( ) bu münāfıķlar iħlāś birlen įmān kitürüvçi 
bolmadılar 

 

II / 184 

 

184.1 ( ) bes allah ol münāfıķlarnıñ Ǿamellerini cuydı  yaǾnį Ǿamelleriniñ 
bāŧıllıġını žāhir 



  1586

184.2 ķıldı ( ) daħı münāfıķlarnıñ Ǿamellerini bāŧıl ķıluv allah üzerine 
ciñil 

184.3 boldı ( ) münāfıķlar ġāyet ķorķaķlıķları içün aĥzābnı ciñilüp 

184.4 kitmediler diyü ĥesāb ķılurlar ĥālbūkim aĥzāb ciñili kitdiler ( ) ve 
eger 

184.5 aĥzāb ikinçi mertebe śoġışķa kilseler ( ) münāfıķlar arzu 
ķılurlar 

184.6 kāşki bir medįneden bādiyege bedevį Ǿarabler içünde bolsaķ idi diyü 

( ) 

184.7 her bir medįne ŧarafından kilüvçiden sizniñ śoġışdaġı ħaberleriñizni śorarlar idi 

(  

184.8 medįnege kiri ķaytmaġan bolsalar idi aĥzāb birlen sizniñ arañızda śoġış bolsa idi 

184.9 ( ) aĥzāb birlen śoġış ķılmaslar idi meger azġına śoġış ķılurlar idi (yaǾnį 

184.10 riyā içün gine ve sögüvden ķorķup ķına ) ( ) taĥķįķ sizniñ 
içün 

184.11 resūl allahda (muĥammed Ǿahmda) körkem bolġan ĥaślet boldı (śoġışda ķorķmav ŝābit 
boluv ve ķaŧılıķlarġa 

184.12 çıdamlı boluv kibi ( ) şol kişi içün körkem ħaślet boldı ( ) ol kişi 
allahnıñ ŝevābnı ümįd 

184.13 iter boldı ( ) daħı śoñġı künniñ (ķıyāmet küniniñ) ucmaħ niǾmetlerini ümįd 
iter 

184.14 ( ) daħı allahnı köp źikr iter ol kişi yaǾnį şundayın śıfatlı kişi içün 
körkem 

184.15 ħaślet bar ( ) ve müǿminler aĥzābnıñ (kāfirlerden bolġan türli 
cemāǾatniñ) 

184.16 śoġışķa kimilüvlerini körgenleri zamānda ( ) müǿminler 
eytdiler bu aĥzābnı 

184.17 körüv bizge allahnıñ hem resūliniñ vaǾde ķılġan nersesi diyü ( ) daħı 
allah hem resūli 
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184.18 vaǾdesinde rast boldı ( ) ve müǿminlerge aĥzābnıñ cıyulup kilüvleri 

184.19 artdurmadı meger allahnıñ vaǾdesine įmānnı ve emrine boy śunuvnı artdurdı 

( ) müǿminlerden 

184.20 şundayın irler bardur ( ) allahġa Ǿahd ķılġan nerseleri (resūl allah 
birlen śoġışda 

184.21 ŝābit boluvları) üzerinde rast boldılar ( ) bes müǿminlerden baǾżısı 
neźrini ötedi 

184.22 yaǾnį şehįd bolġança śoġış ķıldı ĥażret-i ĥamza Ǿumeyr oġlı muśǾab nażr oġlı enes 
rađiyallahü 

184.23 Ǿanhüm kibiler ( ) daħı müǿminlerden baǾżısı şehįd boluvnı küter ĥażret-i 
Ǿoŝmān ve ĥażret-i ŧalha 

184.24 rađiyallahü Ǿanhümā kibiler ( ) ve allahnıñ Ǿahdini hiçbir özgertüv birlen 
özgertmediler 

184.25 ve almaşdurmadılar ( ) müǿminlerniñ allahnıñ Ǿahdini 
özgertmevleri ve münāfıķlarnıñ 

184.26 özgertüvi Ǿahdlerinde rast bolġan ādemlerge Ǿahdlerinde rast boluvı sebebli allahnıñ 
körkem cezāǿ birüvi 

184.27 içün ( ) ve eger tilese tevbe ķılmasalar münāfıķlarnı Ǿaźāb ķıluvı içün 

 

II / 185 

 

185.1 ( ) yā ki eger tevbe itseler münāfıķlar üzerine tevbelerini ķabūl itüv birlen 
ķaytuvı 

185.2 içün ( ) düristlikde allah tevbe iyeleriniñ günāhlarunı yarlıķaġuçı hem 

185.3 raĥmet ķıluvçı boldı ( ) daħı allah kāfir bolġan ādemlerni (aĥzābnı) 

185.4 śoġışdan ķaytardı ( ) açulanġanları ĥālde ( ) müǿminlerge üstün 

185.5 boluvġa irişmegenleri ĥālde ( ) daħı allah müǿminlerniñ aĥzāb 
birlen 



  1588

185.6 śoġışuvında cil ve ferişteler birlen yitküçi boldı ( ) daħı allah tilegen 

185.7 nersesin bar ķıluvġa ķuvvetli ve her bir nerse üzerine ġālib boldı 

( ) 

185.8 daħı allah (teǾālā) kitāb ehlinden aĥzābke yardem birgen ādemlerni (benį ķarįžanı) 

indürdi ( ) 

185.9 ķalǾalarından ( ) daħı alarnıñ köñillerine ķorķunı ŧaşladı 

(  

185.10 ) benį ķarįžadan bir fırķasını öltürgeniñiz ve bir fırķasını esįr itüp alġanıñız ĥālde 
ĥażret-i cebrāǿįl 

185.11 aĥzāb maġlūb bolġan kiçniñ irtesinde resūl allahġa kildi ve eytdi ferişteler ķılıçlarnı 
ķoyġanları 

185.12 yoķ allahü teǾālā benį ķarįžaġa seyr ķılurġa ķoşa ve min benį ķarįžaġa ķaśd ķıluvçımun 
śaĥābeleriñe eyt ikindi 

185.13 namāzını benį ķarįža içün de oķurlar didi şundan śoñ resūl allah barup benį ķarįžanı 
yikirmi bir kün 

185.14 bir rivāyetde yikirmi biş kün muĥāśara ķılup turdı bu muĥāśara benį ķarįžaġa bik aġır 
boldı resūl allah eytdi 

185.15 ĥükmim astına kiriñiz diyü benį ķarįža baş tartdı resūl allah eytdi alay bolsa muǾāź oġlı 
saǾįdniñ ĥükmine 

185.16 kiriñiz didi benį ķarįžalar rażı boldılar ĥażret-i saǾįd śoġış ķılġanlarnı öltürüv birlen 
balalarnı 

185.17 ve ħatunlarnı esįr itüv birlen ĥükm ķıldı resūl allah tekebbür itdi hem ey saǾįd taĥķįķ 
allahnıñ ĥükmi birlen 

185.18 ĥükm ķıldıñ didi altı yüzlep muķātil (śoġış ķıluvçı Ǿasker) ni öltürüldi yidi yüz ķadar 
ādemni esįr 

185.19 aldılar ( ) daħı allah sizge benį ķarįžanıñ yirlerini ve 
yurtlarını ve māllarını 

185.20 mįrāŝ itüp birdi resūl ekrem benį ķarįžanıñ yirlerini muhācirlerge birdi enśār gerçi az 
sözge 

185.21 kirişseler de resūl allah siz öz yiriñizde turasız digeç sükūt itdiler ( ) daħı 
sizniñ ayaķlarıñız 
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185.22 baśmaġan ve taptamaġan yirni sizge mįrāŝ itüp birdi fāris ve rūm yiri kibilerni 

(  

185.23 ) daħı allahü teǾālānıñ her bir nerse üzerine küçi yitküçi boldı allahü teǾālā ir 
ħatunnı iħtiyārlı ķılġanda 

185.24 ħatun irini iħtiyār itse ħatunnıñ ŧalāķ bolmavı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 
peyġamber (Ǿahm) nıñ 

185.25 ezvāc-ı mutahhiresi bir vaķtda resūl allahdan ziynet içün kiyüne turġan kiyimler hem de 
artuķ nafaķa istediler şol 

185.26 ĥaķda źikr ķılınaçaķ āyet indi ( ) ey andayın peyġamber 

ħatunlarıña eyt (  

185.27 ) eger siz dünyā tirükligini tileseñiz (dünyāda ve kiñlikni irken 

niǾmetni) ( ) 

185.28 ve dünyānıñ ziynetini tileseñiz ( ) bes kiliñiz ( ) sizge 
ŧalāķ metaǾsını 

185.29 (bürkençek baş örtüsi şāl ve kölmek) kibi nerseler birürmün daħı sizni cebr ķılmay 
körkem ŧalāķ ķıluv birlen ŧalāķ 

 

II / 186 

 

186.1 ķılurmun ( ) ve eger siz allahnıñ daħı resūliniñ 
rıżālıġını hem 

186.2 āħiret yurŧını tiler bolsañız ( ) bes düristlikde allahü teǾālā 
sizlerden 

186.3 izgü işler ķılġanıñızġa ĥāżirledi ( ) uluġ ŝevābnı bu āyet ingeç resūķ1 allah 
evvel ĥażret-i  

186.4 Ǿāǿişeni çaķurdı iki iş arasında iħtiyārlı ķıldı ĥażret-i  Ǿāǿişe ikinçi emri yaǾnį allah hem 

186.5 resūl allah rıżālıġını iħtiyār ķıldı munıñ śoñında başķa ħatunlarunı çaķurup iħtiyārlı ķıldı 

186.6 başķa ħatunları da ĥażret-i Ǿāǿişe iħtiyār ķılġan nerseni (yaǾnį allah hem resūliniñ 
rıżālıġını) iħtiyār 

                                                            
1 “resūl” olmalı. 
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186.7 ķıldılar şundan śoñ allahü teǾālā ezvāc-ı muŧahhireden memnūn bolup 

( ) āyetni 

186.8 indürdi yaǾnį ĥāżirgi ħatunlarıñdan śoñ siñe ħatun aluv ĥelāl bolmas maǾnāsında bu 
āyetden 

186.9 maķśūd şol allahü teǾālā ezvāc-ı benįniñ dünyānı tilevlerini resūl allahnı tilevlerine 
muķābil eytdi bes 

186.10 mundan bilindi iri ŧarafından iħtiyārlı ķılınġan ħatun irini iħtiyār itse ŧalāķ bolmay 
ikençilik 

186.11 ( ) ey peyġamber ħatunları sizlerden ķayuñız ķabāĥatligi 
žāhir 

186.12 bolġan uluġ günāhnı kitürür yaǾnį ķılur ( ) ol ķabāĥatligi žāhir 
bolġan 

186.13 uluġ günāhnı ķılġan peyġamber ħatunına başķa ħatunlarnıñ günāhsından iki ülüş ķılınur 

(  

186.14 ) Ǿaźābnı iki ülüş ķıluv allah üzerine ciñil boldı (yikirmi birinçi 

186.15 cüzǿnin tercemesi tamām boldı ) 

186.16 ( ) ve sizlerden ķaysıñız allahnıñ hem resūliniñ rıżālıġı içün 
ŧāǾatke dāǿimçılıķ 

186.17 ķılur ( ) daħı izgü iş ķılur ( ) ol ħatunnıñ ecrini iki mertebe 

186.18 birürmiz bir mertebesi ŧāǾati üzerine iķinçi mertebesi azġa ķanāǾat ķıluv birlen resūl 
allahnıñ rıżālıġını istevi  

186.19 berāberinde ( ) daħı ol ħatunġa cennetde ecrinden artuķ uluġ rızķ 
ĥāżirledik resūl ekrem 

186.20 ħatunlarnı başķa ħatunlarġa tafżįl ĥaķında ehl-i beytniñ münāķıbı ĥaķında allahü teǾālā 
źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

186.21 ( ) ey peyġamberniñ ħatunları siz fażlda ve şerefde başķa 
ħatunlar cemāǾatinden 

186.22 bir cemāǾat kibi tügilsiz ( ) eger siz allahnıñ ĥükmine ve 
resūliniñ rıżāsına ħilāflıķ 
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186.23 ķıluvdan ķorķsañız irlerge iyülgeniñiz ve yumşaķ sözli bolġanıñız ĥālde cevāb birmeñiz 

(  

186.24 ) bes köñlinde bozuķlıķ avruvı bolġan ādem ümįd ķılur ( ) 
daħı 

186.25 körkem bolġan şikden yıraķ bolġan sözni eytiñiz ( ) daħı ivleriñizde 
turuvġa lāzım 

186.26 boluñız da ve ivleriñizden çıķmañız ( ) evvelgi cāhiliyyet 
künleriñdegi ħatun 

186.27 larnıñ ziynetlerini ižhār ķılup ķılınup yürüvleri kibi yürümeñiz cāhiliyyet evveli ādem 
Ǿahm birlen nūĥ 

186.28 Ǿahm arasında bolġan zamānda bolġan cāhiliyyet yā ki ibrāhįm Ǿahm ŧuvġan zamāndagi 
cāhiliyyet çünki ibrāhįm 

186.29 Ǿahm zamānında ħatunlar inci kölmekler kiyüp yol ortasında irlerge özlerini Ǿarż ķılup 
yürüyler iken 

 

II / 187 

 

187.1 cāhiliyyet āħırı Ǿįsā Ǿahm birlen muĥammed Ǿahm arasında bolġan zamāndagi cāhiliyyet 

(  

187.2 ) daħı ey peyġamber ħatunları namāz oķuñız hem de zekevet biriñiz 

( ) daħı 

187.3 allahġa hem resūline iŧāǾat ķılıñız bu źikr ķılınġan āyetlerden ezvāc-ı nebįnin başķa 
ħatunlardan artuķlıġı 

187.4 biline ( ) ançaķ allah sizden yüz śuvıñıznı kirlendüre 
turġan günāhnı 

187.5 yiberüvni tileydür ( ) ey peyġambernin ebū ehli ( ) daħı sizni 
günāhlardan 

187.6 kāmil pāklav birlen pāklavnı tileydür bu āyetden ehl-i beytniñ münāķıbı biline 

( ) 

187.7 daħı ey peyġamber ħatunları ivleriñizde oķulġan nerseni źikr ķılıñız ( ) 
allahnıñ 
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187.8 āyetlerinden daħı resūliniñ ĥadįŝinden ( ) düristlikden allah (teǾa) 
yaşrun işlerni 

187.9 bilüvçi ve dįnde tiyüşli bolġan nerseni tedbįr itüvçi boldı şunıñ içün de sizni iħtiyārlı 
ķıldı 

187.10 hem sizge vaǾaž ķıldı ( ) düristlikde allahnıñ ĥükmine boy śunuvçı 
irler 

187.11 hem de ĥatunlar ( ) daħı įmān kitürürge tiyüşli bolġan nersege įmān 
kitürüvçi 

187.12 irler hem de ħatunlar ( ) daħı ŧāǾatke devām ķıluvçı irler hem ħatunlar 

187.13 ( ) daħį sözde hem Ǿilmde rast boluvçı irler hem ħatunlar 

(  

187.14 ) daħı Ǿibādetlerge hem günāhlardan śabr itüvçi irler hem ħatunlar 

( ) 

187.15 daħı köñilleri hem aǾżāları birlen allahġa töbençilik ķıluvçı irler hem ħatunlar 

( ) 

187.16 daħı māllarında vācib bolġan nerse birlen śadaķa birüvçi irler hem ħatunlar 

( ) 

187.17 daħı farż rūzeni tutuvçı irler hem ħatunlar ( ) daħı 
Ǿavretlerini 

187.18 zināǿdan śaķlavçı irler hem de ħatunlar ( ) daħı 
allahnı 

187.19 köp źikr ķıluvçı irler hem ħatunlar ( ) bu źikr ķılınġan śıfatda 
bolġan irler 

187.20 birlen ħatunlarġa allah yarlıķavnı hem uluġ ecrini ĥāżirledi allahü teǾālāniñ emriniñ 
vucūb içün boluvı hem 

187.21 iħtiyārnıñ ŝābit boluvı ķul āzād itüvniñ meşrūǾ boluvı hem oġullıķġa alınġan ir balanıñ 
ħatunınıñ oġullıķġa 

187.22 alġan ādemge nikāĥınıñ ĥelāl boluvı ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyet kildi 

( ) müǿmin 
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187.23 irge ve müǿmine ħatunġa dürist bolmadı ( ) her ķayçan allah hem 
allahnıñ resūli bir iş birlen 

187.24 ĥükm ķılsa ( ) özleri içün işlerinden bir nerseni iħtiyār ķıluvları 
dürist 

187.25 bolmadı belki özleriniñ iĥtiyārlarını allah hem allahnıñ resūliniñ iħtiyārına iyerüvçi 

ķıluvları vācib (  

187.26 ) ve kimdür allahġa hem resūline günāhlı bolur (iŧāǾat ķılmas) 

( ) taĥķįķ 

187.27 ol kişi žāhir bolġan azuv birlen ĥaķķ yoldan azdı ( ) ve ey 
muĥammed (Ǿahm) şol 

187.28 vaķtni isiñe tüşür allah anıñ üzerine müselmān boluvġa tevfįķ birüv birlen enǾām ķılġan 
kişi üzerine 

 

II / 188 

 

188.1 (ĥāriŝ oġlı zeydke) eytürsün sin ( ) daħı ol kişi üzerine āzād ķıluv birlen sin 
de 

188.2 enǾām ķıldıñ ol kişige eytürsün sin ( ) ħatunıñnı (zeynebni) nikāĥıñdan 
tut diyü 

188.3 ( ) daħı ħatunnıñ zeyneb ĥaķında allahdan ķorķ ve anı żarar ķaśdı birlen ŧalāķ 

ķılma (  

188.4 ) daħı ey muĥammed Ǿahm allah žāhir ķılġan nerseni öziñde 
(ķalbiñde) yaşiresün yaǾnį 

188.5 ĥāriŝ oġlı zeyd caĥş ķızı zeynebni ŧalāķ ķılġan da nikāhlanaçaġıñnı ( ) daħı 
şelte 

188.6 ķılınuvda ādemlerden ķorķasun ( ) ĥālbūkim zeynebni nikāĥlanuvda 
ķorķurġa tiyüş iş bolsa 

188.7 siniñ ķorķuvıñ içün allah ĥaķlırekdür yaǾnį allahdan ķorķarġa tiyüşrekdür 

( ) 



  1594

188.8 zeyd bin ĥāriŝe caĥş ķızı zeynebden ĥācetini ötegen zamānda zeydniñ zeyneb de ĥāceti 
ķalmaġan zamānda 

188.9 daħı zeyd zeynebni ŧalāķ ķılup zeynebniñ Ǿıddeti ötken zamānda ( ) zeynebni 
siñe çiftlendürdük 

188.10 ( ) müǿminler üzerine meşaķķatlenüv ve günāh bolmas içün 

( ) 

188.11 oġullıķġa alġan ir balalarınıñ ħatunlarunı nikāĥlanuvda ( ) her ķayçan 

188.12 ol oġullıķġa alınġan ādemler ħatunlarından ĥācetni öteseler yaǾnį ŧalāķ ķılsalar ve 
ħatunlarınıñ 

188.13 Ǿıddetleri ötse yaǾnį biz siñe zeynebni ciftlendürdük müǿminler oġulllıķġa alınġan 
balanıñ ħatunnı 

188.14 nikāĥlanuv dürist idükni bilsünler içün ( ) daħı allahnıñ tilegen emri 
ķılınmış 

188.15 boldı bu źikr ķılınġan iki āyetniñ evvelgisi ĥażret-i zeynebniñ zeyd birlen nikāĥı 
ĥaķında ikinçi 

188.16 zeydniñ ĥażret-i zeynebni ŧalāķ ķıluvı hem resūl allahnıñ zeynebni nikāĥlanuvı ĥaķında 
munıñ ķıśśası 

188.17 şol revişçe ĥāriŝ oġlı zeyd benū kilāb ķabįlesinden bolġan munı Ǿarablar tutup mekkege 
kitürüp 

188.18 ĥażret-i ħadįcege śatķanlar resūl ekrem ĥażret-i ħadįceni ciftlengeç ĥażret-i ħadįce 
bütün mālunı 

188.19 resūl allahġa hibe ķılġan ĥażret-i zeydni de birge hibe ķılġan bir az zamān ötdükden 
śoñra benū kilābdan 

188.20 bir ķavm śatuv ķılur içün mekkege kilgenler zeydniñ resūl allahnıñ ĥużūrında 
boluvından ħaber birilgenler 

188.21 zeydni resūl allahdan śatup almaķçı bolġanlar resūl allah zeydge iħtiyār birgen zeyd 
atasına ve başķa 

188.22 ķardaşlarına ķaytuvġa ķaraġanda resūl allah śoĥbetinde ķaluvnı artuķ ķörüp kitmegen 
resūl allah zeydni 

188.23 āzād ķılup özine oġul ( ) eytken śoñra resūl allah zeynebni zeydke ciftlendürgen 
zeyneb 

188.24 özi de hem ķardaşı Ǿabdu’l-lah da rāżī bolmaġanlar śoñra evvelgi āyet ingen zeyneb de 
ķardaşı 
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188.25 Ǿabdu’l-lah da rāżī bolġanlarına da bu āyet birlen uśūl-i Ǿulemāsı emriniñ vucūb içün 
boluvına istidlāl 

188.26 kılġan çünki allah hem resūl allah bir emr birlen ĥükm ķılġanda müǿmin ir birlen 
müǿmine ħātunġa ol emriniñ 

188.27 ħilāfında iħtiyār bolmasa elbette iħtiyār bolmav vācibde gine boladur hem bu āyetden 
bilindi bendelerge 

188.28 allah hem resūl allah emr ķılġan nerseni iħtiyārları boluvçılıķ ammā allah hem resūli 
emr ķılmaġan nerseni gine 

188.29 iħtiyār yoķ ( ) peyġamber üzerine günāh bolmadı ( ) 
allahnıñ 

 

II / 189 

 

189.1 peyġamberine ķısmet ķılġan ve taķdįr ķılġan nersesinde ( ) 
allahü teǾālā öziniñ 

189.2 ķısmet ķılġan ve taķdįr ķılġan nersesinde peyġamberlerine günāh yoķlıķnı mundan ilk 
bolġan peyġamberlerinde 

189.3 senet (Ǿādet) ķıldı ( ) ve allahnıñ emr ķılġan nersesi ĥükm ve ķaŧǾ 
ķılınmış 

189.4 ĥükm boldı ( ) ol peyġamberler şundayın ādemlerdür allahnıñ 
özlerine birilgen 

189.5 ilçiliklerini ümmetlerine irişdürürler ( ) daħı allahdan ķorķarlar 

( ) 

189.6 ve hiç kimden ķorķmaslar meger allahdan ġına ķorķarlar ( ) maħlūķlarġa 

189.7 ĥesāb ķıluvçı boluv yüzünden allah kifāye ķıldı bes allahdan başķadan ķorķmasķa tiyüş 

189.8 resūl ekremniñ peyġamberlerniñ śoñġısı boluvı ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ 
āyetni 

189.9 indürdi ( ) muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) sizniñ belāġatke 
irişken 

189.10 irleriñizden hiç kimniñ ĥaķįķį atası bolmadı ammā žāhir, ķāsım, ibrāhįmġa ata bolsa da 
alar śabį vaķtlarında 
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189.11 öldüklerinden alar recl (ir) diyü eytilmey çünki ir ismini alurġa belāġatke irişüv kirek 

(  

189.12 ) likin muĥammed (śallallahü Ǿaleyh ve sellem) allahnıñ dįn üyretür içün 
yibergen ilçisidür hem 

189.13 peyġamberlerniñ in śoñġısıdur  ( ) daħı allah her bir nerseni bilgüçi 
boldı bes 

189.14 nindi kişi birlen peyġamberlikni ķıluv tiyüş idükni bilür bu āyetni allahü teǾālā 
müşriklerni redd ķılup 

189.15 indürdi müşrikler muĥammed (Ǿahm) oġlı zeydniñ ħatunı (zeynebni) aldı didiler 

( ) ey 

189.16 įmān kitürgen ādemler ( ) allahnı köp źikr ķıluv birlen źikr ķılıñız 

(  

189.17 ) daħı allahnı kimçiliklerden yıraķ ķılıñız kündizniñ evvelinde de hem āħirinde de 

(  

189.18 ) ol allah şundayın allahdur sizge raĥmet ķılur daħı ol allahnıñ ferişteleri 
sizniñ içün 

189.19 yarlıķamaķ isterler ( ) sizni küfr ve günāh 
ķaranġulıķlarından įmān ve ŧāǾat 

189.20 nūrlarına çıġaruvı içün ( ) daħı ol allah müǿminlerge raĥmet ķıluvçı boldı 

(  

189.21 ) allahdan müǿminlerge taĥiyye (ŝenā) olup yā ki ķabrlerden çıġup 
allahġa yoluķġan künde her bir 

189.22 köñilge ħoş bolmaġan nerseden selāmet boluv birlen ħaber birüvdür ( ) 
daħı allah müǿminlerge 

189.23 uluġ ecrini (ucmaħnı) ĥāżirledi ( ) ey andayın peyġamber biz 
sini ümmetleriñe 

189.24 şāhid itüp yiberdük yaǾnį ümmetleriñniñ öziñni rastķa tutuvları yā ki yalġanġa tutuvları 
birlen güvāhlıķ 
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189.25 birüvçi itüp ( ) daħı įmān kitürgen ādemlerge ucmaħ birlen süyünç birüvçi 
itüp įmān 

189.26 kitürmegen ādemlerni tamuġ birlen ķorķutuvçı itüp yiberdük ( ) daħı 
allahnıñ iźni birlen 

189.27 įmānġa ündevçi itüp yiberdük ( ) daħı nādanlıķ ķaranġulıķlarından 
yaķturtuvçı ve Ǿām birlen 

189.28 nūrlanduruvçı çerāġ itüp yiberdük ( ) daħı ey muĥammed (Ǿahm) 

müǿminlerge süyünç bir (  

189.29 ) oşbunıñ birlen süyünç bir düristlikde siniñ ümmetiñden bolġan 
müǿminlerge başķa peyġamberlerniñ 

 

II / 190 

 

190.1 ümmetlerine ķaraġanda uluġ artuķlıķ bardur ( ) daħı kāfirlerge 
hem de münāfıķlarġa 

190.2 boy śunma ( ) daħı kāfirlerniñ ve münāfıķlarnıñ öziñni rencitüvlerini ķoy yaǾnį 
rencitüvlerine śabr ķıl 

190.3 ( ) daħı işiñni allah üzerine tapşır ( ) ve iş tapşırılmış boluv 
yüzinden allah yiter 

190.4 allah teǾa nikāĥ śoñında duħūl bolmaġan ħatunnı iri ŧalāķ ķılġan śoñında ol ħatunġa 
Ǿıddet vācib 

190.5 bolmav ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ey įmān kitürgen 

ādemler (  

190.6 ) her ķayçan siz müǿmine ħatunlarnı nikāĥlansañız ( ) munıñ 
śoñında ol 

190.7 ħatunlarnı ŧalāķ ķılsañız ( ) ol ħatunlarnı cimāǾ ķılmasdan yā ki ħalvet-i 
śaĥįĥadan 

190.8 burun ( ) bes sizniñ içün ol ħatunlar üzerine Ǿadedni 
(śanını) 
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190.9 kāmil ķıla turġan Ǿıddet yoķdur ( ) bes ol cimāǾ ķıluvdan 
burun 

190.10 ŧalāķ ķılınġan ħatunlarġa ŧalāķ metǾasını (yaǾnį kölmek bürkençik şal) biriñiz daħı alarnı 
ivleriñizden 

190.11 cebrlemey ve sökmey körkem çıġaruv birlen çıġarıñız ( ) ey andayın 

peyġamber ( ) 

190.12 düristlikde biz siniñ içün ĥelāl ķılduķ ( ) mihrlerini birgen 
ħatun 

190.13 larıñnı) (imām kerħį bu āyetniñ žāhiri birlen icāre lafžı birlen nikāĥnıñ münǾaķid 
boluvına barġan 

190.14 likin müdārik śāĥibi eyte icāre lafžı birlen nikāĥ münǾaķid tügil çünki nikāĥnıñ şarŧı 
müǿebbed bolmaķ 

190.15 icāreniñ şarŧı müvaķķit bolmaķ diyü ( ) daħı oñ ķolıñ mülklengen nerseni 
(kinizekleriñni) 

190.16 siñe ĥelāl ķılduķ ( ) allahü teǾālā siniñ üzeriñe ġanįmet itüp birgen 
nerselerden 

190.17 (ĥażret-i śafiye ve ĥażret-i cüveyriye (rađiallahü Ǿanhümā)ler kibi resūl allah bularnı 
evvel āzād itken śoñra 

190.18 nikāĥlengen ( ) daħı siñe biz ĥelāl ķılđuķ atañ birlen bir toġma ir 
ķardaşıñnıñ 

190.19 ķızlarunı daħı atañ birlen bir toġma ķız ķardaşlarıñnıñ kızlarunı ( ) daħı anañ 
birlen 

190.20 bir toġma ir ķardaşıñnıñ ķızlarunı ĥelāl ķılduķ ( ) daħı anañ birlen bir toġma 
ķız ķardaşıñnıñ 

190.21 ķızlarunı ĥelāl ķılduķ ( ) şundayın ķızlar kim siniñ birlen medįne-i 
münevverege hicret 

190.22 ķıldılar ( ) daħı şundayın müǿmine ħatunnı siñe ĥelāl ķılduķ 

( ) 

190.23 eger ol ħatun özini peyġamberge hibe ķılsa ( ) eger peyġamber ol 
ħatunnı 
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190.24 nikāĥlatuvnı tilese bu ŧarįķ özini hibe ķıluvçı ħatunlar ĥāriŝ ķızı meymūne yā ki ĥakįm 
ķızı ħūle yā ki 

190.25 cābir ķızı ummu şerįk ĥuzeyme ķızı zeyneb ( ) ħatun özini hibe 
ķılġanda ol 

190.26 ħatunnıñ ĥelāl boluvı siñe ħaś başķa müǿminlerge ĥelāl boluvdan başķa çünki 
müǿminlerge hibe ķıluv birlen gine 

190.27 ĥelāl bolmas yā ki bu āyetniñ maǾnāsı biz siñe ħatunlarıñnı ĥelāl ķılduķ ħatunlar siniñ 
içün ħāliś 

190.28 bolġanları ĥālde yaǾnį peyġamberniñ ħatunlarınıñ nikāĥı başķalarġa ĥelāl bolmas 
maǾnāsında bu maǾnāge 

190.29 bināǿ āyet hibe lafžı birlen nikāĥnıñ düristligine delālet ķıladur çünki ħaśāǿiś nebįden 
bolmaġan nersede 

 

II / 191 

 

191.1 peyġamberler birlen ümmeti berāber ( ) taĥķįķ biz 
ħatunlarınıñ mihri ĥaķında irler 

191.2 üzerine çiklegen nersemizni bildük likin bu āyet mihr ĥaķında mücmel bola resūl 
allahnıñ on dirhemden kim 

191.3 mihr yoķ digen sözini beyān bola yā ki ħatunları ĥaķında Ǿaķd şarŧlarını ve tigizlevniñ 
vācib boluvını yā ki 

191.4 vaŧy ķılınġanda mihrniñ vācib boluvını bildük maǾnāsında ( ) daħı 
irlerniñ oñ ķolları 

191.5 mülklengen nerse (kinizekler) ĥaķında çiklegen nersemizni bildük 

( ) mihrsiz ħatun 

191.6 özini hibe ķılġanda ol ħatunnıñ siñe ġına ĥelāl boluvı siñiñ üzeriñe nikāĥda tarlıķ 
bolmasun içün 

191.7 ( ) daħı allahü teǾālā śaķlanuv aġır bolġan nerseni yarlıķaġuçı hem 
tarlıķ orunlarında 

191.8 kiñlik ķıluv sebebli raĥmet ķıluvçı boldı ( ) ol ħatunlardan tilegeniñni 
kiçüktürürsün 
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191.9 ve anıñ birlen birge yuķlavnı ķoyarsun ( ) daħı ol ħatunlardan 
tilegeniñni öziñe ķoşarsun 

191.10 ve anıñ birlen birge yuķlarsun yā ki tilegeniñni nikāĥıñda tutarsun ve tilegeniñni ŧalāķ 

ķılursun maǾnāsında (  

191.11 ) ve eger sin öziñden kiçüktürüv (birge yuķlavnı ķoyuv) birlen 
ayurġan ħatunlarıñdan yā ki 

191.12 ŧalāķ recǾį birlen ŧalāķ ķılġan ħatunlarıñdan birisini isteseñ yaǾnį birge yaturġa çaķursañ 

( ) 

191.13 bes siniñ üzeriñe günāh yoķdur ( ) bu ħatunlarnıñ ĥaķındaġı işini 
siñe tapşıruv 

191.14 ħatunlarıñnıñ közleriniñ rāvşān boluvına yaǾnį köñilleriniñ rāżı boluvına yaķınraķdur 

( ) daħı 

191.15 ĥasretlenmessizlikke yaķınraķdur ( ) daħı küllisiniñ siniñ birgen 
nerseñe rāżı 

191.16 boluvlarına yaķınraķdur eger ħatunlarıñ ĥaķındaġı işni siñe tapşıruvnı allahdan dip 

bilseler (  

191.17 ) allah (teǾālā) köñillerigizde bolġan nerseni bilür ( ) daħı allah 
(teǾālā) kökrekde 

191.18 bolġan nerselerni bilüvçi ve Ǿaźābnı avışdurmavda şefķatli boldı ( ) 
bu toķız ħatun 

191.19 śoñında siñe ħatun aluv ĥelāl bolmas çünki resūl allahnıñ ħatunlarınıñ niśābı toķız 
bolġan ümmetiniñ 

191.20 ħatunlarınıñ niśābı dört bolduķı kibi ( ) daħı bu toķız ħatun birlen 
başķa 

191.21 ħatunlarnı almaşduruvıñ ĥelāl bolmas yaǾnį bu toķız ħatunıñdan birisini ayurup ikinçi 
bir ĥatunnı ciftlenüviñ 

191.22 ĥelāl bolmas resūl allah vefāt bolġanda özinden ķalġan toķız ħatun ĥażret-i Ǿāǿişe 
ĥażret-i ĥafśa ĥażret-i 

191.23 ümm-i ĥubeyde ĥażret-i sevdā ĥażret-i ümm-i seleme ĥażret-i śaffiye ĥażret-i meymūne 
caĥş ķızı ĥażret-i zeyneb ĥażret-i 
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191.24 cuveyriyye ( ) gerçi ol almaşdurulġan ħatunlarnıñ körkemligi sini 
Ǿaceblendürse de 

191.25 ( ) meger bu toķız ħatundan śoñ oñ ķolıñ mülklengen nerse (kinizekler) 
ĥelāl bolur 

191.26 baǾżılar bu āyetni mensūħ digenler çünki resūl allahġa ölgençe tilegeni ķadar ħatun aluv 
ĥelāl digenler 

191.27 ( ) daħı allah (teǾālā) her ir nerseni śaķlaġuçı boldı bes allahnıñ 
taǾyįn 

191.28 ķılġan çiginden ötmeñiz ħatunlarnıñ irlerden maĥcūb boluvı ĥaķında allahü teǾālā źikr 
ķılınaçaķ āyetni indürdi 

191.29 ( ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) peyġamberniñ ivlerine 

kirmeñiz (  

 

II / 192 

 

192.1 ) meger peyġamberniñ ivlerine kiriñiz sizge ŧaǾām üzerine iźn 
birilmiş bolġan vaķtde 

192.2 ( ) ŧaǾāmnıñ bitken vaķtni kitmegeniñiz ĥālde ( ) 
ve likin ŧaǾām 

192.3 aşarġa ündelmiş bolsañız peyġamberniñ ivlerine kiriñiz ( ) bes her 
ķayçan peyġamber ivinde 

192.4 ŧaǾām aşasañız saçılıñız (taraluñız) ( ) daħı baǾżıñız baǾżıñıznın sözini 
yā ki ehl-i  

192.5 beytniñ sözini işitür içün mūnis bolmaġanıñız ĥālde kiriñiz ( ) 
düristlikde 

192.6 sizniñ taǾām aşaġan śoñında taralmay turuvıñız peyġamberni rencitür ( ) 
bes peyġamber sizden 

192.7 (çıġaruvdan) oyalur ( ) ve allah (teǾālā) ĥaķdan oyalmas yaǾnį sizni 
çıġaruv tiyüşli 
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192.8 iş tiyüşli işden oyalmasķa kirek resūl ekrem ĥażret-i zeynebni nikāĥlanġaç żiyāfet 
yaśadı ĥażret-i eneske 

192.9 ħalķnı ünderge ķoşdı ĥażret-i enes ündedi hiçbir ādemni ķaldurmadı ħalķ  gürūh gürūh 
bolup kildiler 

192.10 ŧaǾām aşap bitürgeç ħalķ hemmesi taraldı meger üç ādem söyleşüp ķaldılar ĥażret-i 
zeyneb oturġan 

192.11 idi bular bik uzaķ turdılar resūl allah çıķmaslar miken diyü ornından turdı ĥücrelerinde 
yürüdi 

192.12 ve ħatunlarına selām birdi eylenüp kildi bu üç kişi hemįşe söyleşüp turalar resūl allah 
ġāyet edebli 

192.13 bolduķından bularġa çıġıñ diyüvge bāŧırçılıķ ķılmadı alay da bulardan yüzini döndürdi 
bular da sizüp çıġup 

192.14 kitdiler ( ) ve her ķayçan peyġamberniñ ħatunlarından kirekli nerseni 

śorasañız (  

192.15 ) yirde arķılı śorañız ( ) bu sizniñ ĥācet 
nerseñizni 

192.16 yirde arķılı śoravıñız öziñizniñ köñilleriñiz içün daħı peyġamberniñ ħatunlarınıñ 
köñilleri için de 

192.17 pākrekdür bu āyetniñ nuzūlinde iħtilāf baǾżılar eytkenler ĥażret-i Ǿalį resūl allahġa eytdi 
ey allahnıñ 

192.18 resūli siniñ ĥużūrıña izgü ādem de ve yavız ādem de kire ħatunlaruña yaşrunuv birlen 
emr ķılsañ idi 

192.19 diyü şundan śoñ bu āyet indi digenler baǾżılar bu revişçe źikr ķılġanlar bu vaķtde resūl 
allah 

192.20 śaĥābelerden birer ādem birlen aşaydur idi aşaġanda bu ādemniñ ķolı ĥażret-i Ǿāǿişeniñ 
ķolına tiydi 

192.21 resūl allahnıñ köñline bu iş mekrūh ŧuyuldı şundan śoñ bu āyet indi digenler baǾżılar bu 
revişçe 

192.22 źikr ķılġanlar bir vaķtde ĥażret-i Ǿömer ötüp bara iken resūl allahnıñ ħatunları başķa 
ħatunlar birlen 

192.23 birge mescidde ikenler ĥażret-i Ǿömer eytdi sizniñ iriñiz (muĥammed Ǿahm) başķa 
irlerden artuķ bolġan 

192.24 kibi siz de başķa ħatunlardan artuķsız sizge yaşrunuv tiyüş diyü şundan śoñ bu āyet indi 
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192.25 digenler bu ĥicāb āyeti resūl allahnıñ ħatunlarınıñ irlerden ķaçuvı ĥaķında baǾżı 
müfessirler bu āyetniñ 

192.26 mevridi ezvācü’l- nebįge ħāś bolsa da likin ĥükmi her bir ħatunnı şāmil digenler likin 
nūr sūresinden 

192.27 şehvetden emįn bolġanda yüzge uçķa ķaravnıñ düristligi bilindi ammā ŧabįb şāhid 
ķađınıñ şehvetden 

192.28 emįn bolmaġanda hem ķaravı dürist bu vaķt iĥtimāl ĥicāb āyeti ezvācü’l-nebįge ħāś 
boluvı 

192.29 (el-tefsįrātü’l-ĥamdiye) ( ) ve sizniñ içün allahnıñ resūlini 
rencitüv 
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193.1 dürist bolmadı ( ) daħı allahnıñ resūli (muĥammed Ǿahm) 
ölgenden 

193.2 śoñ mengü anıñ ħatunlarunı nikāĥlanuvıñız dürist bolmadı ( ) 
düristlikde 

193.3 sizniñ peyġamberni rencitüviñiz hem peyġamber ölgenden śoñ ħatunlarunı 
nikāĥlanuvıñız allah ĥużūrında uluġ 

193.4 günāh boldı ( ) eger siz bir nerseden žāhir ķılsañız yaǾnį ölgenden śoñ resūl 

193.5 allahnıñ ħatunlarnı aluvnı açuķ tilleriñizde yürütseñiz çünki śaĥābelerniñ baǾżısı eger 
resūl 

193.6 allah ölse ĥażret-i Ǿāǿişeni nikāĥlanur idim diyü śarįĥ itüp eytken ( ) yā ki bir 
nerseni 

193.7 kökrekleriñizde yaşirseñiz niteki baǾżı śaĥābeler köñillerinden resūl allah ölgeç 
ħatunlarunı 

193.8 aluvnı oylap yürügenler ( ) düristlikde allah her bir nerseni 
bilgüçi 

193.9 boldı bes sizniñ āşikāre ķılġan nerseñizni de yaşrun ķılġan nerseñizni de bilür ĥicāb 
āyeti ingenniñ 

193.10 śoñında resūl allah ħatunlarına irlerden yaşrunuv birlen emr ķıldı resūl allahnıñ 
ħatunlarınıñ ata 
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193.11 ve balalaları ve yaķın ķardaşları ey allahnıñ resūli bizde şulay perde tışından ġına 
söyleşemiz mü didiler 

193.12 şundan śoñ allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) ħatunlar üzerine 
yaşrunuvnı 

193.13 ķoyuvda günāh yoķdur ( ) atalarında ( ) daħı oġullarında ( ) 
daħı ir 

193.14 ķardaşlarında ( ) daħı ķardaşlarınıñ oġullarında ( ) daħı ķız 
ķardaşlarınıñ 

193.15 oġullarında ( ) daħı müǾminlerniñ ħatunlarında ( ) daħı oñ 
ķolları 

193.16 mülklengen nerselerde (ķullar ve kinizeklerde) yaǾnį peyġamber ħatunlarına bu źikr 
ķılınġan ādemlerden 

193.17 yaşrunmavlarında günāh yoķdur ( ) daħı ey peyġamber ħatunları allahnıñ emr 
ķılġan nersesinde 

193.18 allahdan ķorķıñız ( ) düristlikde allahü teǾālā her bir nerse üzerine 
ĥāżir 

193.19 boldı allahġa yaşrun hiç nerse yoķdur resūl allahġa śalavāt itüvniñ müǾminler üzerine 
vācib boluvı 

193.20 ĥaķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) düristlikde allah hem 
anıñ ferişteleri 

193.21 ( )peyġamber üzerine śalavāt eyteler ( ) ey įmān kitürgen 
ādemler 

193.22 ( ) peyġamber üzerine śalavāt eytiñiz ( ) daħı selām eytmek birlen 
selām eytiñiz 

193.23 yaǾnį ( ) diyü eytiñiz śalavāt Ǿibāreti türliçe ĥāśıl emr-i 
vucūb 

193.24 içün bes resūl allahġa śalavāt vācib bola Ǿömrde bir mertebe vācib mi yā ki resūl 
allahnıñ ismi źikr 

193.25 ķılınġan her meclisde vācib mi ol ķadirlisi iħtilāflı ( ) 
düristlikde 
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193.26 şundayın ādemler allahnı hem resūlini rencitürler yaǾnį küfr ve günāhlar sebebli 

( ) 

193.27 ol kişilerge dünyāda ve āħiretde allahnıñ laǾneti (raĥmetinden sürülüv) boldı 

( ) daħı 

193.28 allah ol kişilerge ħorlaġuçı Ǿaźāb ĥāżirledi ( ) daħı 
şundayın 

193.29 ādemler müǿmin irlerni ve müǿmine ħatunlarnı rencitürler ( ) kesb ķılġan 
cināyetlerinden 
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194.1 (Ǿayblerinden) başķa ( ) bes taĥķįķ ol kişiler yalġannı ve žāhir 
günāhnı 

194.2 yüklediler  bu āyet ĥażret-i Ǿalįni rencitken münāfıķlar ĥaķında indi digenler 

( ) ey andayın 

194.3 peyġamber ( ) ħatunlaruña daħı ķızlaruña hem 
müǿminlerniñ ħatunlarına 

194.4 eyt ( ) ĥācet-i ŧabįǾatiyelerini ürterge barġan yapına turġan 
nerseleri 

194.5 birlen yüzlerini ve tenlerini örtsünler ( ) bes bu revişçe örtüleri 
kinizeklerden ve maġniyye 

194.6 (oyunçı ħatunlar)dan ayrılmış boluvlarına yaķınraķdur ( ) bes yavız ādemlerniñ 
meyli birlen rencitilmiş 

194.7 bolmaslar ( ) daħı allah ötkendegi günāhlarnı yarlıķaġuçı hem 
bendelerine fāǿidelerini 

194.8 riǾāye ķıluv birlen merĥamet ķıluvçı boldı ( ) eger de münāfıķlar 
nifāķlarından ŧıyılmasalar 

194.9 ) daħı köñillerinde įmān żaǾįfliginiñ avruvı bolġan ādemler dįnde 
şiklerinden 
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194.10 ŧıyılmasalar ( ) daħı medįnede müselmān Ǿaskerinden yavız ve 
yalġan ħaberni yürütüvçiler 

194.11 bu işlerinden ŧıyılmasalar ( ) siñe alar birlen śoġış ķılurġa emr ķılurmız yā ki 
sini alarġa 

194.12 irkli ķılurmız ( ) munıñ śoñında alar medįnede siñe körşi bolmaslar 
meger 

194.13 az ġına zamān körşi bolurlar ( ) allahnıñ raĥmetinden sürülmiş bolġanları ĥālde 
gine körşi bolurlar 

194.14 ( ) bu üç türli śınıf ādemleri ķayu ġına orunda bolsalar da tutulmış 
bolurlar 

194.15 daħı ķaŧı öltürmek birlen öltürülmiş bolurlar ( ) allah (teǾālā) 
peyġamberlerge 

194.16 münāfıķlıķ ķılġan ādemlerniñ öltürülmiş boluvına bulardan ilk ötken münāfıķlar da hem 

Ǿādet ķıldı (  

194.17 ) daħı ey muĥammed (Ǿahm) allahnıñ Ǿādetine almaşuvnı tapmassun 

( ) 

194.18 ey muĥammed (Ǿahm) ādemler sinden ħorlap yā ki imtiĥān itüp ķıyāmetniñ vaķtinden 

śorarlar ( ) 

194.19 eyt sin śoravçılarġa ķıyāmetniñ ķayçan boluvını bilüv ançaķ allah ĥużūrındadur başķa 

hiç kim bilmes (  

194.20 ) ve ni nerse bildürür siñi ķıyāmetniñ ķayu zamān boluvını 
yaǾnį sin anı 

194.21 bilmeysün taĥķįķ ķıyāmet yaķın nerse bolur yā ki ķıyāmetniñ boluvı tizdendür Ǿarab 
ıśŧılāĥında her bir kileçek 

194.22 nersege yaķın diyü eytile ķıyāmetniñ de yaķınlıġı şol maǾnį birlen ķıyāmet yaķın bolur 
özi bolmayınça dünyā niçe 

194.23 miñ yıllar turur münāfıķ yoķ ( ) düristlikde allah (teǾālā) kāfirlerni 
raĥmetinden 
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194.24 yıraķ ķıldı ( ) daħı kāfirler içün ķızdurılmış oŧnı ĥāżırledi 

( ) 

194.25 ol ķızdurılmış oŧda mengü ķalġanları ĥālde ( ) kāfirler oŧdan 
özlerini 

194.26 śaķlay turġan dostnı hem Ǿaźābnı yiberüvde yardem birüvçini tapmaslar 

( ) 

194.27 ķıyāmet küninde kāfirlerniñ yüzleri oŧda bir ŧarafdan ikinçi ŧarafķa eylendürülmiş bolur 

(  

194.28 ) kāfirler eytürler kāşki biz alahġa hem resūline iŧāǾat ķılġan 
bolsaķ idi 
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195.1 bu Ǿaźāb birlen mübtelā bolmaġan bolur idük diyü ( ) daħı 
kāfirniñ 

195.2 iyergenleri ve töben mertebelileri ey rabbimiz biz başlarımızġa ve uluġlarımızġa 

iyerdük (  

195.3 ) bes bizniñ başlarımız ve uluġlarımız bizni toġrı yoldan azdurdılar 

(  

195.4 ) ey rabbimiz başlarımızġa ve uluġlarımızġa Ǿaźābdan iki ülüş bir çünki alar 
özleri de 

195.5 azdılar bizni de azdurdılar ( ) daħı başlarımıznı ve uluġlarımıznı 
raĥmetiñden uluġ yıraķ 

195.6 ķıluv birlen yıraķ ķıl diyü ( ) ey įmān kitürgen ādemler 

( ) 

195.7 mūsā Ǿahmnı rencitken ādemler kibi bolmañız (niteki ķārūn bir ħatunnı ķuturtup mūsā 
Ǿahm minim birlen 

195.8 zinā ķıldı diyü eytdürdi ( ) bes mūsā Ǿahmnı rencitken ādemlerniñ eytken 
nersesinden 
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195.9 (töhmetlerinden) mūsā Ǿahmnı allah pākladı yaǾnį mūsā Ǿahmnıñ maǾśūm idükni 

bildürdi (  

195.10 ) daħı mūsā Ǿahm allah ĥużūrında yaķınlıķ ve mertebe iyesi boldı 

( ) ey 

195.11 įmān kitürgen ādemler allahnıñ yaraŧmaġan işine kirişüvde allahdan ķorķuñız 

( ) daħı 

195.12 toġrı sözni eytiñiz ( ) allah sizniñ Ǿamelleriñizni ķabūl itüv birlen tüzük 
ķılur 

195.13 ( ) daħı sizniñ günāhlarıñıznı yarlıķar ( ) ve kimdür ķoşķan ve 
ŧıyġan 

195.14 işlerinde allahġa hem resūline iŧāǾat ķılur ( ) bes taĥķįķ ol kişi uluġ 
saǾādetke 

195.15 irişdi yaǾnį ol kişi dünyāda maktalmış bolur āħiretde izgü bolur ( ) 
düristlikde 

195.16 biz teklįflerni yā ki Ǿaķlını Ǿarż ķılduķ (körsetdük) ( ) kökler 
hem de 

195.17 yirler daħı ŧaġlar üzerine ( ) bes bu emānetni yüklevden kökler, yirler, 
ŧaġlar 

195.18 baş tartdılar ( ) daħı bu emānetden ķorķdılar ( ) daħı bu 
emānetni ādem 

195.19 yükledi ( ) düristlikde ādem bu emānetniñ ĥaķķını riǾāye ķılmavı sebebli 
žulm ķıluvçı 

195.20 hem emānetniñ Ǿāķibetini bilmevi sebebli nādān boldı baǾżılar emānetden ŧāǾat murād 
digenler beyđāvį 

195.21 iyesi eyte bu āyetniñ maǾnāsı böyledi eger bu emānetler şāǿnları uluġ bolduķdan kök ve 
yir hem de 

195.22 ŧaġ kibi uluġ cismlerge Ǿarż ķılınsa idi ve ol emānet Ǿarż ķılınġan uluġ cismler idrāk 
(bilüv) 

195.23 iyesi bolsalar idi elbette bu emānetni yüklevden baş tarturlar ve ķorķarlar idi ammā 
ādem kiçük bir maħlūķ 
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195.24 bola turup bu emānetni yükledi bes şiksiz bu emānetniñ ĥaķķını riǾāye ķılġan ādem 
dünyā ve āħiretniñ 

195.25 saǾādetine irişeçek maǾnāsında diyü baǾżıları bu ŧarįķ beyān itkenler allah teǾa köklerni 
ve yirlerni 

195.26 ve ŧaġlarnı yaraŧķan śoñında bularġa fehm birdi ve eytdi min köp nerselerni farż ķıldım 
şol farż 

195.27 larnı ötevde miñe boy śunġan ādemlerge ucmaħ yaratdım ve boy śunmaġan ādemlerge 
tamuġ yaratdım 

195.28 diyü kökler ve yirler ve ŧaġlar eytdiler biz maħlūķlarıñ ķolında müsaħħirlerimiz bu 
farżlarnı yükley almaymız 

195.29 hem biz ŝevāb da istemeymiz Ǿaźābda istemeymiz didiler śoñra allah teǾa bu emānetni 
ādem (Ǿahmge) Ǿarż ķıldı 
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196.1 ādem Ǿahm bu emānetni yükledi aġır işni yüklevi sebebli özine žulm itüvçi boldı bu 
işniñ Ǿāķibetiniñ 

196.2 aġırlıġını bilmevi sebebli nādān boldı emānetden teklįf yā ki Ǿaķl murād boluvı ķarįb 
emānetni köklerge 

196.3 ve yirlerge ve ŧaġlarġa Ǿarżdan bularnıñ istiǾdādlarına iżāfe birlen emānetni iǾtibār 
murād bularnıñ 

196.4 bu emānetni yüklevden baş tartuvlarından bu emānetlerni gine yüklevge lāyıķ ve 
müstaǾid bolmavları murād ādemniñ 

196.5 yüklevinden bu emānetlerni yüklevge ādem de liyāķat hem istiǾdā boluvçılıķ murād 
ādemniñ žālim ve nādān boluvı 

196.6 açuv ķuvvesi birlen şehvet ķuvvesi ġālib boluvı içün (beyđāvį) 

( ) 

196.7 bu emānetni ādemniñ yüklevi allahnıñ münāfıķ irler birlen münāfiķe ħatunlarnı Ǿaźāb 
ķıluvı içün 

196.8 ( ) daħı müşrik irler birlen müşrike ħatunlarnı Ǿaźāb ķıluvı 

(  

196.9 ) daħı allahnıñ müǿmin irler birlen müǿmine ħatunlar üzerine 
tevbelerini 
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196.10 ķabūl itüv birlen ķaytuvı içün  ( ) daħı allah (teǾa) günāhlarnı 
yarlıķaġuçı hem raĥmet 

196.11 ķıluvçı boldı aĥzāb sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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196.12 * otuz dörtinçi sūre sebe sūresi mekkede ingen illi dört āyet * 

196.13 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

196.14 ( ) şundayın allahġa her maķtav bolsun ( ) ol allah 
içündür 

196.15 köklerde hem de yirlerde bolġan nerseler bes dünyāda kemāl ķudreti içün niǾmetiniñ 
tamāmı üzerine 

196.16 allahġa ĥamd bolsun ( ) daħı āħiretde her maķtav allahġa bolsun çünki 
āħiretde 

196.17 bolġan nerselerde allahnıñ niǾmeti ( ) ve ol allah dünyā ve āħiretniñ işini 
muĥkem ķıluvçıdur 

196.18 hem her bir nerseniñ tışını ve içini bilüvçidür ( ) ol allah (teǾa) yirge 
kirgen 

196.19 nerseni bilür yaġmur kibi yirniñ bir ornından kirür ikinçi ornından çişme bolup aġup 
çıġar daħı ħazįne 

196.20 ve kömilgen nerseler ve ölükler kibi allahü teǾālā bularnıñ her ķayusını bilür 

( ) daħı yirden çıķġan 

196.21 nerseni bilür ĥayvānlar; ölenler hem cevāhir-i arżiye, ve çişme śuları kibi 

( ) daħı yuķarıdan 

196.22 ingen nerseni bilür ferişteler, kitāblar, taķdįrler, rızķlar, yaş tavışları kibi ( ) 
daħı 

196.23 yuķarıġa aşķan nerselerni bilür ferişteler, bendelerniñ Ǿamelleri, buħārlar, tütünler kibi 

( ) 

196.24 ve ol allah bendelerge raĥmet ķıluvçıdur hem niǾmetine şükr ķıluvda kimçilik ķılġan 

ādemlerni yarlıķaġuçıdur (  

196.25 ) daħı kāfir bolġan ādemler eytdi ( ) bizge ķıyāmet kilmes diyü 
yaǾnį ķıyāmetniñ 

196.26 kilüvini inkār itdi ( ) eyt sin ey muĥammed (Ǿahm) ķıyāmetni 
inkār itüvçilerge belį rabbim 

196.27 birlen yemįn itüp eytemün sizge ķıyāmet kilür  ( ) rabbim ġaybni bilüvçidür 

( ) 
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196.28 rabbimden (Ǿilminden) ķızıl ķurmısķa aġırlıġı nersede ġāǿib bolmas 

( ) köklerde hem yirlerde 
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197.1 ( ) daħı kiçkine ķızıl ķurmısķa kiçkinerek bolġan nerse de 
yoķdur daħı uluġraķ 

197.2 bolġan nersede yoķdur ( ) meger žāhir bolġan kitābda (levĥü’l-maĥfūžda) 

yazılmışdur (  

197.3 ) ķıyāmet sizge kilür allahnıñ įmān kitürüp de izgü Ǿameller 
ķılġan bendelerge 

197.4 cezā birüvi  içün ( ) bu įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan 
ādemlerge allahnıñ 

197.5 yarlıķavı hem uluġ rızķ (ucmaħ) bolur ( ) daħı şundayın ādemler turuşdılar 

( ) 

197.6 bizniñ āyetlerimizni bāŧıl ķıluvda ( ) bizni Ǿāciz ķıluvlarnı žann ķılġanları ĥālde 

(  

197.7 ) bu ķıyāmet śıfatdaġı ādemlerge Ǿaźābnıñ yavızından bolġan rencitküçi 

Ǿaźāb bolur (  

197.8 ) Ǿilm birilgen ādemler bilür ( ) rabbiñden siñe 
indürülgen 

197.9 nerseni (ķurānnı) ( ) rabbiñden siñe indürülgen nerse ĥaķdur diyü bilür 

(  

197.10 ) daħı maķtalmış bolġan ve her bir işinde üstün bolġan allahnıñ yolına köndürür 

ol ķurān (  

197.11 ) daħı kāfir bolġan ādemler baǾżısı baǾżısına eytdi ( ) eyā sizni 
şundayın 
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197.12 irge (muĥammed Ǿahm) ge ulaşdurayıķ mu ( ) ol ir sizge iñ Ǿaceb nerse birlen 

ħaber birür (  

197.13 ) her ķayçan sizniñ tenleriñiz bütün taraluv birlen taralmış bolsalar ve çürüp 
tofraķ bolup 

197.14 bitseler ( ) düristlikde siz yañadan yaratıluvda siz diyü yaǾnį tenleriñiz 
çürüp 

197.15 taralup bitkeç yañadan tirilesiz diyü ħaber birür ( ) bu sözi 
birlen 

197.16 ol ir muĥammed Ǿahm allahġa yalġannı iftirāǿ ķıla mı yā ki ol irde dįvānalıķ bar mı 

(  

197.17 ) belki āħiretke įmān kitürmegen ādemler ( ) Ǿaźābdadur 
daħı ĥaķdan 

197.18 yıraķ bolġan azġunlıķdadur ( ) eyā bu ķıyāmetni inkār 
itüvçiler 

197.19 allarında daħı de artlarında bolġan nersege ķaramadılar mu ( ) kökden 
daħı yirden 

197.20 ( ) eger tilesek biz alarnı yirden yutdururmız 

( ) 

197.21 yā ki alar üzerine kökden bir kiseķni tüşürürmiz ( ) düristlikde kök birlen yirge 
ķaravda 

197.22 hem bularda tefekkür ķıluvda bolġuçıdur ( ) delālet ve Ǿalāmet 
bolġuçıdur her bir allahġa 

197.23 ķaytuvçı ķul içün ( ) ve taĥķįķ özimizden biz dāvud Ǿahmġa başķa 
peyġamberlerden 

197.24 artuķlıķ birdük ( ) daħı eytdük biz ey ŧaġ dāvud birlen birge tesbįĥ eyt 
hem dāvud 

197.25 günāhsı üzerine yıġlasa sin de birge yıġla diyü ( ) daħı ķuşlarġa dāvud Ǿahm 
birlen birge tesbįĥ 
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197.26 eyt diyü eytdük ( ) daħı biz dāvud içün timirni yumşaķ ķılduķ 

( ) 

197.27 timirden kiñ kölmekler yaśa diyü emr ķılduķ ( ) daħı ol kölmeklerni tigiz 
itüp 

197.28 ŧoķı ( ) daħı ey dāvud hem ehli izgü iş ķılıñız ( ) düristlikde 

 

II / 198 

 

198.1 min sizniñ ķılġan Ǿameliñizni körgüçimün ( ) daħı süleymān Ǿahmge 
cilni müsaħħir 

198.2 ķılduķ ( ) cilniñ kündizniñ evvelinde yürüvi bir aylıķ yoldur daħı 
kündizniñ 

198.3 āħırında yürüvi bir aylıķ yoldur tañdan tüş  avışķan vaķtķa ķadar ġudve tüş avışķandan 
ķuyaş 

198.4 baŧķanġa ķadar Ǿaşy diyler ( ) daħı süleymān Ǿahm içün baķır 
çişmesini eritdük 

198.5 (aġızduķ) śu aķġan kibi üç kün aķġan digenler ( ) daħı 
cinlerden 

198.6 süleymān Ǿahmnıñ aldında Ǿamel ķıla turġan cinlerni masħar itdük ( ) 
süleymānnıñ rabbisiniñ 

198.7 iźni birlen ( ) ve cinlerden ķayusı bizniñ emrimizden ħilāfına 
avışsa 

198.8 yaǾnį süleymān (Ǿaleyhi’s-selām)ge iŧāǾat ķılmasa ( ) ol cinge 
ķızdurulmış 

198.9 oŧ Ǿaźābından (āħiret Ǿaźābından) tatuturmız ( ) cinler süleymān 
(Ǿaleyhi’s-selām) 

198.10 içün tilegen nersesini ķılurlar ( ) büyük serāylardan ve 
şerįķ  
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198.11 orunlardan daħı ferişteler ve peyġamberlerniñ śūretlerinden daħı uluġ köller kibi 

ŧabaķlardan ( ) 

198.12 daħı silkinmey turġan ķazanlardan ( ) daħı eytdük biz ey dāvudnnıñ 
ehli bu niǾmetlerniñ 

198.13 şükrānesi içün allahġa Ǿamel ķılıñız diyü ( ) daħı minim ķullarımdan 
kāmil şükr 

198.14 ķıluvçılar azdur ( ) bes süleymān (Ǿahm) üzerine ölüm birlen ĥükm 
ķılġanımız zamānda 

198.15 ( ) süleymānnıñ ölüvi üzerine cinlerni üleşdürmedi yaǾnį cinlerge 

bildürmedi (  

198.16 ) meger yirniñ ĥayvānı (aġaç aşay turġan ķurt Ǿarabça ārża diyler) gine bildürdi 

( ) 

198.17 ol ķurt süleymān (Ǿahm)nıñ ķavlay turġan ŧayaġını aşar boldı ( ) 
süleymān 

198.18 (Ǿahm) yıġılup tüşkenniñ śoñında cinler açuķ bildiler yaǾni ölgenligini 

( ) 

198.19 düristlikde cinler eger ġaybni bilseler idi ( ) ħorlıķ iyesi bolġan 
Ǿaźābda 

198.20 turmaslar idi yaǾnį cinler ġaybni bilseler idi süleymān (Ǿahm)nıñ ölgenni de bilürler idi 
eger 

198.21 süleymān (Ǿahm)nıñ ölgenni bilseler masħara bolup Ǿaźābda turmaslar idi allahü teǾālā 
süleymān (Ǿahm)ge 

198.22 ölüm birlen ĥükm ķılġaç süleymān (Ǿahm) ŧayaġına ŧayanġan ĥālde ve namāz oķuġan 
ĥālinde öldi cinler ölgenni 

198.23 bilmeyinçe hemįşe ħidmetlerinde devām itdiler śoñra aġaç ķurtı süleymān (Ǿahm)nıñ 
ŧayaġnı aşadı süleymān 

198.24 (Ǿahm) yıġılup tüşdi cinler ölgen iken diyü bildiler bir yıl miķdārı ŧayaġına ŧayanġan 
ĥālde turdı 

198.25 digenler uzun ķıśśasını istegen ādem tefsįrlerge mürācaǾat itsün 

( ) 
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198.26 yeşcib oġlı sebānıñ balalarınıñ turġan orunlarında allahnıñ barlıġına hem Ǿacįb işlerge 
kādir boluvına 

198.27 Ǿalāmet boldı ( ) şehrleriniñ oñ ve śol ŧaraflarından iki baķça boldı 

(  

198.28 ) ol sebā balalarına eytildi rabbiñizniñ birgen rızķından aşañız 
daħı 

198.29 rabbiñizge şükr ite ķılıñız diyü ( ) sizniñ rızķlanġan şehriñiz ħoş 
şehrdür ve sizniñ 

 

II / 199 

 

199.1 rızķlandurġan rabbiñiz günāhlarnı yarlıķaġuçı rabdür ( ) bes sebā balaları 
şükrden yüz 

199.2 döndürdiler ( ) bes sebā balaları üzerine ķaŧı yaġmurnı (yā ki 
çuķurnıñ 

199.3 śuvını) yiberdük ( ) daħı sebā balalarınıñ baķçalarını almaşdurduķ biz 

(  

199.4 ) içi cimiş iyesi bolġan daħı ılġun aġaçınıñ iyesi bolġan iki baķça 

199.5 birlen ( ) daħı az sedir aġaçından bir az nerse iyesi bolġan baķça birlen 
sedir 

199.6 aġaçınıñ cimişine benķ(a) diyüle anıñ cimişi aşar içün leźźetli digenler şuñar köre allah 
teǾa azlıķ 

199.7 birlen śıfatlaġan ( ) bu ŧarįķ fāǿideli baķçalarnı fāǿidesiz baķçalar birlen almaşduruv 

cezāǿsı (  

199.8 ) sebā balalarını küfrān niǾmet ķıluvları sebebli bu cezāǿ birlen cezāǿladuķ 

(  

199.9 ) ve biz cezālamamız meger küfrān niǾmet ķıluvçını cezālarmız 

(  
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199.10 ) daħı sebā balalarınıñ arası birlen (yemende bolġanlar) kiñlik birlen mübāreklikni 
birgen ķarye 

199.11 arasında ķılduķ biz (murād-ı şām) ( ) yemende şāmġa ķadar birisi birisine 
tutaşup žāhir bolup 

199.12 tura turġan ķaryelerni ( ) daħı ol ķaryelerde seyri bilgüli miķdār üzerine 

199.13 çikledük yemenden şāmġa yitkenge ķadar misāfir irte birlen bir ķaryede bolsa ikinçisine 
yitüp kiçler yolda 

199.14 ķonarġa toġrı kilmes ( ) ol ķaryelerde kiçler ve kündizlerde ĥāśıl 
tiledükiñiz 

199.15 vaķtda seyr ķılıñız diyü eytdük ( ) ŧınç bolġanıñız ĥālde ( ) 
bes sebā 

199.16 balaları eytdiler rabbimiz şāmġa ķadar seferlerimizniñ arasını yıraķ ķıl diyü yolda 
raĥatlanup yürür idük 

199.17 śatuvlarımızda fāǿide iter idük diyü allahnıñ niǾmetine küfrān ķıldılar ( ) 
daħı özlerine 

199.18 žulm itdiler ( ) bes sebā balalarunı tilde söylene turġan ĥikāyetler 

ķılduķ (  

199.19 ) ve evlād-ı sebānı bütün taratuv birlen taratduķ ( ) düristlikde źikr 
ķılınġan 

199.20 nerselerde uluġ Ǿibretler bardur ( ) her bir günāhlardan śabrlıķ ķılup 
niǾmetlerge şükrlik 

199.21 ķıluvçıġa ( ) ve taĥķįķ kāfirler hem sebā balaları üzerine įblįs 
gümānnı ĥaķladı 

199.22 ( ) bes bular įblįske iyerdiler ( ) meger müǾminlerden bolġan 
cemāǾat 

199.23 įblįske iyermedi ( ) daħı įblįs içün gümānnı ĥaķlaġan yā ki rast 

199.24 tapķan ādemler üzerine irklilik bolmadı ( ) meger įblįs içün ol 
kişiler üzerine 
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199.25 vesvese ķıluvda irklilik boldı bizniñ āħiretke įmān kitürgen ādemni ayurup bilüvimiz 

içün ( ) 

199.26 āħiretden şikde bolġan kişiden ayurup bilüvimiz içün ĥāśıl āħiretke įmān kitürgen kişi 
āħiretde şikde 

199.27 bolġan kişiden ayrulsun içün ( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) siniñ 
rabbiñ her bir nerse 

199.28 üzerine śaķçıdur ( ) ey muĥammed Ǿahm müşriklerge eyt sin 
allahdan 

199.29 başķa maǾbūdlar diyü zuǾm ķılġan nerseleriñizni ündeñiz 

( ) 

 

II / 200 

 

200.1 ol maǾbūdlar diyü zuǾm ķılġan nerseleriñiz köklerde hem de yirlerde kiçkine ķızıl 
ķumırsķa avırlıġı izgülikni 

200.2 hem yavızlıķnı da mülklenmesler ( ) daħı ol maǾbūd gümān ķılġan 
nerseleriñiz içün 

200.3 köklerde ve yirlerde yaraŧuvda hem ħocalıķda allahġa orŧaķlıķ yoķdur 

( ) daħı allah 

200.4 içün sizniñ maǾbūdlarıñızdan köklerni ve yirlerni tedbįr itüvde yardım birüvçi de 

yoķdur (  

200.5 ) daħı allah ĥużūrında şefāǾat fāǿide birmes kāfirlerniñ maǾbūdlarımız şefāǿat ķıla 
digen sözlerini 

200.6 redd bola ( ) meger şol kişige şefāǾat fāǿide birür allahü teǾālā ol kişi içün 
şefāǾat 

200.7 ķılurġa iźn birdi ( ) her ķayçan iźn birüv birlen şefāǾat ķıluvçılarnıñ 
daħı 

200.8 şefāǿat ķılınmışlarnıñ köñillerinden ķorķuvnı açılmış (yiberilmiş) bolsa 

( ) baǾżısı 
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200.9 baǾżısına eytürler şefāǾat ĥaķında rabbiñiz ne nerse eytdi diyü ( ) cevābda 
eytürler allahü teǾālā ĥaķķ 

200.10 sözni eytdi yaǾnį özi rāżı bolġan ādemlerge şefāǾat birlen iźn ķıldı ( ) 

200.11 ve ol allah bülendlik ve uluġlıķ iyesidür ferişte içinde peyġamber içinde ķıyāmet 
küninde allahnıñ iźninden 

200.12 başķa söyleşüv mümkin bolmas ( ) ey muĥammed Ǿahm 
müşriklerge eyt sin 

200.13 sizni köklerden yaġmur birlen yirlerden öse turġan nerse birlen kim rızķlandurur 

( ) ey muĥammed 

200.14 Ǿahm allah rızķlandurur diyü eyt çünki şundan başķa cevāb yoķ ( ) 
daħı biz 

200.15 yā ki siz toġrı yol üzerinde ( ) yā ki žāhir bolġan azġunlıķda yaǾnį 
müvaĥĥidler birlen 

200.16 müşriklerden bolġan iki fırķanıñ birisi ĥaķlıķdan ve azġunlıķdan bolġan iki emrniñ 
birisindedür kimler 

200.17 ĥaķlıķda ve kimler azġunlıķda boluvçılıķġa delālet ķılġan nerseni źikr śoñında allahü 
teǾālānıñ kimlerniñ 

200.18 ĥaķlıķda ve kimlerniñ azġunlıķda boluvı birlen taśrįĥ ķılmavı kināye birlen eytüvi 
eŝerlirek bola çünki 

200.19 bu söz inśāf śūretinde bertilgen söz ( ) ey muĥammed Ǿahm 
müşriklerge eyt sin 

200.20 bizniñ ķılġan günāhımızdan siz śoralmış bolmassız ( ) daħı sizniñ Ǿamel 
ķılġan 

200.21 nerseñizden biz śoralmış bolmamız ( ) ey muĥammed Ǿahm müşriklerge 
eyt sin 

200.22 ķıyāmet küninde rabbimiz sizniñ birlen bizniñ aramıznı cıyar ( ) munıñ 
śoñında 

200.23 bizniñ aramızda ĥaķlıķ birlen ĥükm ķılur ( ) ve ol ĥükmlerde ayurup 
ĥükm eytüvçidür 

200.24 hem niçük ĥükm ķılurġa tiyüş idükni bilüvçidür ( ) ey 
muĥammed (Ǿahm) müşriklerge 



  1620

200.25 eyt sin allahġa Ǿibādetde şerįkler itüp tutaşdurġan maǾ būdlarıñıznı miñe bildüriñiz ķayu 
śıfat birlen 

200.26 tutaşdurġanlıķıñıznı min bilürmün ( ) ŧıyılıñız maǾbūd zuǾm ķılġan nerseleriñizni 
Ǿibādetde allahġa şerįk ķıluvdan 

200.27 ( ) belki ol allah her işinde üstün ve ĥikmet iyesi bolġan allahdur 
ammā sizniñ maǾbūdlarıñız 

200.28 Ǿāciz ve Ǿilmden maĥrūm maĥlūķlardur bes niçük Ǿibādetde allahġa şerįk bolsunlar 

(  

200.29 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) biz sini yibermedük meger bütün ħalķġa peyġamber 

itüp yiberdük ( ) įmān  

 

II / 201 

 

201.1 kitürgen ādemlerge ucmaħ birlen süyünç birüvçi itüp, įmān kitürmegen ādemlerni 
tamuġ birlen ķorķutuvçı 

201.2 itüp yiberdük ( ) ve likin ādemlerniñ köpisi munı bilmesler ve 
nādānlıķlarından 

201.3 siñe ħilāflıķ ķılurlar ( ) daħı kāfirler ifrāŧ nādānlıķlarından eytürler 
bu süyünç 

201.4 ucmaħ vaǾdesi birlen ve ķorķutulġan tamuġ vaǾdesi ķayu zamān bola ( ) 
eger siz muĥammed (Ǿahm) 

201.5 hem müǿminler söziñizde rast bolsañız diyü ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) ķıyāmetni inkār itüvçi 

201.6 kāfirlerge eyt sizniñ içün şol künniñ vaǾdesi bardur ( ) 
siz ol 

201.7 vaǾde ķılınġan künden bir az zamān kiçikmessizde daħı aşuķduruv birlen ol künge ilkde 

bolmassız (  

201.8 ) daħı kāfir bolġan ādemler eytdi ( ) bu ķurānġa įmān 

kitürmeymiz (  
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201.9 ) daħı bu kitābnıñ aldında bolġan kitāblarġa da yaǾnį muĥammed 
(Ǿahm)nıñ śıfatını beyān itken 

201.10 kitāblarġa da įmān kitürmeymiz mekke kāfirleri resūl allah ĥaķında ehl-i kitābdan 
śoradılar ehl-i kitāb özleriniñ 

201.11 kitāblarında resūl allahnıñ śıfatı źikr ķılınġanlıķdan ħaber birdiler mekke kāfirleri şol 
vaķtde bu sözni eytdiler 

201.12 ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eger sin küfr sebebli özlerine 
žulm ķıluvçılarnıñ 

201.13 rableri ĥużūrında toķtaġan zamānlarnı körseñ idi ( ) ol žālimlerniñ 
baǾżısı 

201.14 baǾżısına sözni ķaytarurlar ol žālimlerni şol ĥāllerinde körseñ idi elbette Ǿaceb iş körür 

idiñ (  

201.15 ) başları ŧarafından żaǾįflendürilmiş (cebrlenmiş) kāfirler eytür yaǾnį 
iyerüvçiler 

201.16 ( ) tekebbürlengen kāfirlerge yaǾnį başlarına ve iyerilmişlerine eytürler 

( ) 

201.17 eger sizniñ bizni azduruvıñız daħı įmāndan ŧıyuvıñız bolmasa idi biz muĥammed 
Ǿahmge iyerüv sebebli įmān 

201.18 kitürüvçilerden bolur idük diyü ( ) tekebbürlik ķıluvçı baş kāfirler 

eytürler (  

201.19 ) żaǾįf ķılınmış iyergen kāfirlerge ( ) eyā biz mi sizni 
toġrılıķdan 

201.20 ve įmāndan ŧıyduķ ( ) hidāyet sizge kilgenniñ śoñında elbette ŧıymaduķ 

(  

201.21 ) belki siz öziñiz kāfir ķavm boldıñız yaǾnį baş kāfirler özlerine iyergen 
kāfirlerni įmāndan 

201.22 ŧıyuvlarunı inkār iterler hem özleriniñ iħtiyārları birlen įmāndan ŧıyuluvlarunı iŝbāt 
iterler 
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201.23 ( ) daħı żaǾįf ķılınmış iyergen kāfirler eytür ( ) 
dünyāda 

201.24 tekebbürlengen baş kāfirlerge ( ) bizniñ įmāndan yüz döndürüvimiz 
sizniñ įmāndan 

201.25 ŧıyġanlıķıñızdan tügil belki sizniñ irte ve kiçede (ĥāśıl dāǿimā) bizge ĥįle ķıluvıñızdan 
yaǾnį mekriñiz birlen 

201.26 bizniñ fikrimizni bozdıñız ( ) bizge buyuruvıñız vaķtinde ( ) 
allahġa küfr iş ķıluvımız 

201.27 birlen ( ) daħı allahġa Ǿibādetde şerįkler ķıluvımız birlen 

( ) 

201.28 Ǿaźābnı körgenleri zamānda her iki ŧāǿife ökünüvlerini yaşirürler azduruvçılar 
azduruvları üzerine 

201.29 bolġan ökünüvni ve iyerüp azġanlar azuvları üzerine bolġan ökünüvni yaşirürler 

(  

 

II / 202 

 

202.1 ) daħı kāfir bolġan ādemlerniñ moyınlarında boġavlar ķılduķ 

(  

202.2 ) hiç birisi cezāǿlanmaslar meger işlegen işleriniñ cezāǿsı birlen cezāǿlanurlar 

(  

202.3 ) ve biz hiçbir ķarye ehline ķorķutuvçı peyġamber yibermedük ( ) 
meger yiberdük ise 

202.4 ol ķaryeniñ dünyā niǾmetleri birlen śıylanup yaŧuvçı başları eytdiler 

( ) 

202.5 düristlikde siz anıñ birlen yiberilgen nerseni (dįnni hem peyġamberlikni) inkār 

ķıluvçılarmız (  
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202.6 ) daħı eytdiler peyġamberlerge biz sizden māllar ve balalar 
yüzinden köprekmiz yaǾnį 

202.7 bizniñ māllarımız ve balalarımız köpdür biz eger siz daǾvā ķılġan nerse (peyġamberlik) 
mümkin bolsa 

202.8 anı bizge daǾvā ķılurġa tiyüş ( ) ve biz Ǿaźāb ķılınmış tügillerbiz çünki 

202.9 Ǿaźāb aŧlı nerse yoķ eger bola iken allah bizni māllar ve balalar birlen ĥürmetledi bizni 

202.10 Ǿaźāb birlen ħorlav iĥtimāli yoķ ( ) bu ŧarįķ itüvçi kāfirlerge eyt sin ey 

202.11 muĥammed (Ǿaleyi’s-selam) ( ) düristlikde minim rabbim 
tilegen 

202.12 ādemi içün rızķnı töşey (kiñ ķıla) ( ) ve tilegen ādemi içün ŧar ķıla (  

202.13 ) ve likin ādemlerniñ köpisi munı bilmeyler şunıñ içün mālnıñ köpligi 
birlen şerāfetke 

202.14 istidlāl ķılalar ĥālbūkim mālnıñ köp birilüv istidrāc içün ķaŧı Ǿaźāb içün bolurġa 
mümkin  

202.15 ( ) daħı sizniñ balalarıñız tügildür daħı da māllarıñız tügildür 

(  

202.16 ) bizniñ ĥużūrımızġa yaķın ķıla turġan nerseler tügildür (  

202.17 ) meger įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemniñ mālları ve balaları allah 
ĥużūrına yaķın 

202.18 ķılur yaǾnį hiç kimniñ mālı iyesini allahġa yaķın ķılmas meger mālunı allah yolına 
(mekteb ve medreselerge) 

202.19 śarf ķılġan izgü müǿminniñ mālı ġına iyesini allahġa yaķın ķılur oşandaķ hiç kimniñ 
balası anasını 

202.20 allahġa yaķın ķılmas meger balasına Ǿilm ve edebni ve şerǾā tiyüş terbiyeni ķılġan 
ādemniñ balası ġına atasını 

202.21 allahġa yaķın ķılur ( ) bes bu śıfatda bolġan yaǾnį įmān kitürüp 
de izgü 

202.22 Ǿamel ķılġan ĥāśıl mālnı allah yolına śarf ķılup balasını dünyā ve āħiret saǾādetke sebeb 
bolġan terbiye birlen terbiye 
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202.23 ķılġan ādemler alarġa Ǿamel ķılġan nerseleri sebebli iki ülüş ŝevābdan onġa ķadar cezāǿ 
bolur 

202.24 yaǾnį allah teǾa alarnıñ bir izgülikleri berāberinde on ülüş ŝevāb birür 

( ) daħı  

202.25 bu śıfatlı ādemler cennet çarlaķlarında köñillerine ħoş kilmegen nerselerden ŧınçlardur 

(  

202.26 ) ve şundayın ādemler bizniñ Ǿāciz boluvımıznı gümān ķılġanları 
ĥālde bizniñ 

202.27 āyetlermizni bāŧıl ķıluvda tirüşürler ( ) bu ķabāĥat śıfatdaġı 
ādemler Ǿaźābke 

202.28 ĥāżir ķılınmış bolurlar ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eyt 
sin ādemlerge 

202.29 düristlikde minim rabbim tilegen ādemi içün rızķını kiñ ķılur ( ) daħı tilegen 
ādemi içün ŧar ķılur 

 

II / 203 

 

203.1 ( ) ve şol nerse kim siz anı allah yolına śarf ķıldınız bes allahü 
teǾālā ol nerseni 

203.2 ħalefler yaǾnį śarf ķılġan nerseñiz üzerine dünyāda yā ki āħiretde Ǿarżnı birür 

( ) 

203.3 ve ol allah rızķ birüvçilerniñ iñ izgüsidür allahnıñ rızķınıñ irişüvine sebeb bolġan 
nerselerge de 

203.4 rızķ birüvçi diyülse de ĥaķįķaten rızķ birüvçi allah teǾa gine bolduķdan allah teǾa rızķ 
birüvçilerniñ 

203.5 iñ izgüsi bola ( ) daħı allah (teǾa) ķıyāmet küninde cıyulġanları ĥālde 

203.6 müşriklerni (yaş bolup azduruvçılarnı hem iyerüp azġanlarnı) ķabrlerinden ķobarur 

(  

203.7 ) munıñ śoñında feriştelerge eytür allah (teǾālā) ( ) 
sizge Ǿibādet 
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203.8 ķılġan kāfirler oşbular mı diyü ( ) ferişteler eytürler sini 
kimçiliklerden 

203.9 kāmil pāklav birlen pāklaymız sin bizniñ dostımız alar birlen bizniñ aramızda dostlıķ 
yoķdur ĥāśıl ferişteler 

203.10 bu sözleri birlen özlerine Ǿibādet ķılġan kāfirlerniñ Ǿibādetine rāżı bolmavlarını beyān 

iterler (  

203.11 ) müşrikler bizge Ǿibādet ķılmadılar belki alar şeyŧānlarġa Ǿibādet ķılur 

boldılar (  

203.12 ) müşriklerniñ köbpisi (küllisi) şeyŧānlarġa įmān kitürür boldılar yaǾnį 
eytken sözlerinde 

203.13 şeyŧanlarnı çın köñillerinden rastķa tutdılar ( ) bes bu 
künde 

203.14 (ķıyāmet küninde) alarnıñ baǾżısı baǾżısına fāǿideni de hem de żararnı da mālik bolmas 
çünki ķıyāmet küninde 

203.15 her iş allah içündür ( ) daħı küfr sebebli žālim bolġan ādemlerge 

eytürmiz (  

203.16 ) şundayın tamuġnıñ Ǿaźābnı tatıñız ( ) ol tamuġnı yalġanġa tutar 

boldıñız (  

203.17 ) ve her ķayçan mekke müşriklerine žāhir bolġanları ĥālde ķurān 
āyetlerimiz oķulsa 

203.18 ( ) mekke müşrikleri eytdiler bu muĥāmmed (śallallahü Ǿaleyh ve sellem) 
tügildür meger şundayın irdür 

203.19 ( ) sizni ŧıyuvnı tileydür ( ) atalarıñız Ǿibādet ķılġan 
nerseden yaǾnį 

203.20 śanemlarġa Ǿibādet ķıluvdan ( ) daħı mekke müşrikleri eytdiler 
bu ķurān tügildür 

203.21 meger allahġa iftirāǿ ķılınġan yalġandur diyü ( ) daħı ĥaķlıķnı 
(islāmnı yā ki peyġamberlik 
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203.22 işini) inkār itüvçi ādemler eytdi ( ) ĥaķlıķ özlerine kilgenniñ śoñında 

(  

203.23 ) bu ĥaķlıķ digen nerse tügildür meger siĥr idügi žāhir bolġan siĥrdür diyü 

(  

203.24 ) daħı biz mekke müşriklerine kitāblar birmedük ol kitāblarnı oķurlar idi birgen 

bolsaķ (  

203.25 ) daħı mekke müşrikleri üzerine siñden burun ķorķutuvçı 
peyġamber yibermedük 

203.26 bes niçük alar sini yalġanġa tutarlar ( ) mekke müşrikleri sini 
yalġanġa 

203.27 tutduķları kibi mekke müşriklerinden evvel bolġan kāfirler de peyġamberlerini yalġanġa 

tutdılar (  

203.28 ) daħı mekke müşrikleri özlerinden burunġı kāfirlerge birilgen nerseniñ 
(ķuvvet uzun) 

 

II / 204 

 

204.1 Ǿömr köp mālnıñ) ondan birine de irişmediler ( ) mekke müşriklerinden burun 
bolġan 

204.2 kāfirler peyġamberlerimni yalġanġa tutdılar ( ) bes minim alarnı helāk 
itüv birlen inkārım 

204.3 niçük boldı bes mekke müşrikleri de alar kibi boluvdan śaķlansunlar 

( ) ey muĥammed 

204.4 Ǿahm mekke müşriklerine eyt min sizni bir gine türli iş birlen vaǾaž ķılamun eger şol 
vaǾažimni tutsañız 

204.5 ĥaķlıķġa irişürsiz ( ) ol bir vaǾaž şoldur sizniñ allah 
rıżālıġı 

204.6 içün minim meclisimden ikişer ikişer taralġanıñız daħı yalġız yalġız taralġanıñız ĥālde 
turmaķıñız munıñ 
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204.7 śoñında minim işimde hem minim allah ĥużūrından kitürgen nersemni tefekkür ķılıñız 
şundan śoñ minim ĥaķķ 

204.8 peyġamber idükimni bilürsiz de ĥaķġa irişürsiz ve mengülik Ǿaźābdan ķutulursız 

( ) sizniñ 

204.9 yoldaşıñızda (muĥammed Ǿahmda) dįvānalıķ yoķdur yaǾnį fikr ķılsañız yoldaşıñızda 
dįvānalıķ yoķlıġını 

204.10 bilürsiz ( ) yoldaşıñız tügildür meger sizni ķorķutuvçıdur 

( ) 

204.11 āħiretde kileçek ķaŧı Ǿaźābdan ilk ( ) ey muĥammed mekke 
müşriklerine eyt min 

204.12 sizden dįn üyretüv üzerine ecrden ķayu nerse śoradım ( ) ol nerse sizniñ içün 
idi 

204.13 yaǾnį sizniñ mülkiñizde bolġan nindeyin nerseni śoradım elbette śoraduķım hiç nerse 

yoķ (  

204.14 ) minim ecrim tügildür meger allah üzerinedür ( ) ve ol allah 
her bir nerse 

204.15 üzerine şāhiddür minim rastlıķımnı ve niyetimniñ düristligini bilür 

( ) ey muĥammed Ǿahm 

204.16 mekke ħalķına eyt sin düristlikde minim rabbim ĥaķlıķnı bendelerinden tilegen ādemine 

aŧar (ŧaşlar) (  

204.17 ) minim rabbim ġayblerni bilgüçidür ( ) ey muĥammed Ǿahm 
ĥaklık (islām ) kildi diyü eyt 

204.18 ( ) daħı bāŧıl başlap da kilmes ve ķaytadan da kilmes yaǾnį şirk bitdi  

204.19 anıñ eŝeri de ķalmadı ( ) ey muĥammed Ǿahm eyt sin eger min ĥaķlıķdan 

azsam (  

204.20 ) bes ançaķ min özimniñ żararıma azarmun ( ) ve eger min 
ĥaķlıķġa könülsem 

204.21 ( ) bes rabbimniñ miñe vaĥy ķılġan nersesi birlen könülürmün ( ) 
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204.22 düristlikde minim rabbim her bir azġan ve ĥaķlıķġa könülgen kişiniñ sözini işitüvçidür 
hem 

204.23 yaķındur her sözni bilür ( ) ve eger sin ey muĥammed Ǿahm 
müşriklerniñ ölüm vaķtinde 

204.24 yā ki ķabrlerden ķobarılġan vaķtde ķayġuruvlarunı körseñ idi uluġ ķorķulı iş 

204.25 körür idiñ ( ) bes müşrikler içün bizniñ Ǿaźābımızdan ötüv bolmas (  

204.26 ) daħı müşriklerni yaķın orundan tutulmış bolur yaǾnį yir üstünden yir 
astına yā ki muvaffaķdan 

204.27 tamuġġa yiberilmiş bolur ( ) daħı müşrikler biz muĥammedke įmān kitürdük 

didiler (  

204.28 ) ve müşriklerge niçük yıraķ orundan ciñil bolġan aluv birlen 
įmānnı aluv bolur 

 

II / 205 

 

205.1 ( ) ve taĥķįķ müşrikler mundan ilk yaǾnį teklįf vaķtinde muĥammed 
(Ǿahm)nı inkār ķılur 

205.2 boldılar ( ) daħı yıraķ orundan ġaybke aŧar boldılar yaǾnį 
peyġamberde 

205.3 bolmaġan nerselerni peyġamber ĥaķında žann birlen söylediler ( ) 
daħı ol müşrikler 

205.4 birlen arzu ķılġan nerseleri (įmānlarınıñ fāǿide birüvi ve ol įmān birlen Ǿaźābdan 
ķutuluvları) arasında 

205.5 perdelenmiş boldı ( ) nitekim bulardan ilk bularġa oħşaġan kāfirlerge 
şulay ķılındı 

205.6 yaǾnį įmān kitürdük digen sözlerini ve tevbelerini ķabūl ķılınmadı ( ) 
düristlikde 

205.7 ol kāfirler şikke tüşürüvçi şikdedür (sebeǿ sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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205.8 otuz bişinçi sūre melāǿike sūresi mekkede ingen ķırķ biş āyet 

205.9 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

205.10 ( ) köklerni ve yirlerni yaraŧķuçı allahġa her maķtav bolġay 

idi (  

205.11 ) ol allah feriştelerni özi birlen ħāś bendeleri arasında ilçiler ķıluvçı (  

205.12 ) ol ferişteler ikişer hem üçer hem dörter ķanaŧ iyeleridür ķanatdan 
murād ķuşlar 

205.13 ķanaŧı kibi māddį bolġan ķanat murād tügil belki feriştelerniñ Ǿālem-i ķudsįge aşuvġa 
ķuvvetleri bar maǾnāsında 

205.14 ol ķanatnıñ iki hem üç yā ki dört boluvından Ǿālem-i ķudüsge aşuv ķuvvetleriniñ 
derecede türli boluvı 

205.15 murād śafvetü’l-Ǿirfān ( ) allah teǾa ħalķda tilegen nersesini artdurur 
yaǾnį bu feriştelerniñ 

205.16 Ǿālem-i ķudüske aşuv mertebelerinde türli boluvı allahnıñ tilevi birlen çünki allah 
ħalķda tilegen nersesini 

205.17 artdurur ( ) düristlikde allah her bir nerse üzerine küçi yitküçidür 

(  

205.18 ) raĥmetinden allahnıñ ādemler içün açķan (yibergen) nersesini kirek ol raĥmet 
yaġmur bolsun 

205.19 ve kirek rızķ bolsun ve kirek ŧınçlıķ ve selāmetlik bolsun ( ) bes ol raĥmetni 
tutuvçı yoķdur yaǾnį 

205.20 ol raĥmetni ŧıyarġa hiç kimniñ ķuvvetinden kilmes ( ) daħı allahnıñ 
tutķan nersesini 

205.21 (raĥmetni) yiberüvçi yoķ ( ) allah tutķannıñ śoñından ( ) ve ol 
allah tilegen 

205.22 nersesi üzerine ġālibdür ķılġan işinde ĥikmet iyesidür 

( ) ey 

205.23 ādemler allahnıñ öziñizge bolġan niǾmetni źikr ķılıñız ( ) eyā allahġa 
başķa yaratuvçı 
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205.24 bar mı ( ) ol yaratuvçı sizni kökden hem yirden rızķlanduradur 
idi yaǾnį 

205.25 şundayın śıfatdaġı yaratuvçı bar mı elbette yoķ ( ) hiçbir ĥaķlıķ üzere Ǿibādet 
ķılınġan źāt 

205.26 yoķdur meger allahü teǾālā ginedür ( ) bes ķayu vechden allahnıñ 
birliginden döndürülmiş bolasız yaǾnį 

205.27 ni sebebden allahnı birlevden küfrge dönesiz ( ) 
ve eger ey muĥammed (Ǿahm) 

205.28 sini mekke kāfirleri yalġanġa tutsalar bes taĥķįķ sinden burun bolġan peyġamberler de 
yalġanġa tutuldılar  

 

II / 206 

 

206.1 ( ) daħı allahġa işlerni ķaytarılmış bolur ( ) 
ey ādemler 

206.2 düristlikde allahnıñ ĥaşr birlen vaǾdesi ĥaķdur ( ) bes sizni dünyā 
tirükligi 

206.3 aldamasun ( ) daħı allahnıñ mühlet birüvinde sizni aldavçı şeyŧān 
aldamasun 

206.4 ( ) düristlikde şeyŧān düşmāndur ( ) bes ol şeyŧānnı 

206.5 iǾtiķādlarıñızda Ǿamelleriñizde düşmān tutuñız ( ) ançaķ şeyŧān öziniñ 
ĥizbine (özine iyergenler 

206.6 cümlesine) ünder ( ) özine iyergen ādemler ķızdurulmış tamuġ 
iyelerinden bolsunlar 

206.7 içün ( ) şundayın ādemler kāfir boldılar alarġa ķatı Ǿaźāb 
bolġuçıdur 

206.8 ( ) daħı şundayın ādemler įmān kitürdiler daħı izgü Ǿameller 
ķıldılar 
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206.9 ( ) ol ādemler içün günāhlarnı yarlıķav hem de uluġ ecr (cennet) 

bolġuçıdur (  

206.10 ) eyā şundayın ādem kim anıñ içün yavız Ǿameli ziynetli ķılındı nefs 
arzusı Ǿaķlına 

206.11 ġālib boldıķından reǿyi bozulup yavız Ǿamelni körkemge śayadı ( ) bes yavız 
Ǿamelni körkem dip 

206.12 bildi yaǾnį şundayın ādem yavız ziynetli ķılınmaġan ādem kibi me elbette tügil 

( ) bes 

206.13 düristlikde allah (teǾālā) tilegen ādemini azdurur ( ) daħı tilegen ādemini 
ĥaķlıķġa köndürür 

206.14 ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) ol kāfirlerniñ azġunlıķlarını ve 
öziñni yalġanġa tutuvları 

206.15 üzerine ĥasretleriñ içün nefsiñ kitmesün yaǾnį öziñni helāk itme 

( ) düristlikde allah 

206.16 kāfirlerniñ ķılġan işlerini bilüvçidür ( ) allah cillerni yiberdi 

( ) 

206.17 bes ol ciller buluŧlarnı orunlarından ķozġatur boldılar ( ) bes ol 
buluŧnı 

206.18 (buluŧdan ingen yaġmurnı) biz ölenleri kebüv sebebli ölgen şehrge śoġarduķ 

( ) 

206.19 bes ol buluŧdan ingen yaġmur birlen yirni tirgüzdük ( ) ol yir ölgenniñ 
(kebikenniñ) 

206.20 śoñında ( ) ölgen yirlerni tirgüzüv ķabrlerden saçıluvda (ķobarıluvda) 

(  

206.21 ) kimdür uluġlıķnı ve şerāfetni tilese ( ) bes bütün uluġlıķ ve şerāfet 
allah içündür 

206.22 bes ol kişi allah ĥużūrından istesün ( ) ol allahġa ħoş ve körkem söz 
aşar 
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206.23 yaǾnį allahü teǾālā körkem ve ħoş sözni ķabūl ķılur ħoş sözden murād allahnıñ birligini 
bildüre turġan 

206.24 ( ) digen söz ( ) daħı izgü Ǿamelni allahü teǾālā köterür yaǾnį 
ķabūl iter 

206.25 ( ) daħı şundayın ādemler yavız ĥįlelerni ĥįle ķılurlar bu 
mekrden murād ķureyş 

206.26 kāfirleriniñ dārü’l-nedve (meşveret yurŧı) da resūl ekremni ĥabs ķıla yā ki öltürüv yā ki 
şehrden ķuvuv 

206.27 ĥaķında bolġan mekrleri murād ( ) bu yavız mekrlerni ķıluvçılarġa ķaŧı 
Ǿaźāb bardur 

206.28 ( ) ve bu ķureyş kāfirleriniñ mekrleri helāk ve bozuķ bolur ve 
hiçbir fāǿide 

 

II / 207 

 

207.1 birmes ( ) ve allahü teǾālā sizni tofraķdan munıñ śoñında meni 
śuvından 

207.2 yaratdı ( ) munıñ śoñında sizni çiftler (irler ve ħatunlar) ķıldı (  

207.3 ) ve bala tapuvçılar balaga yükli bolmas daħı balasını ķoymas 
(tapılmas) meger 

207.4 allahnıñ bilüvi birlen yükli bolur daħı balasını ķoyar yaǾnį bular hemmesi allahġa 

maǾlūm (  

207.5 ) daħı uzun Ǿömrli ādemniñ Ǿömrinde artdurulmas ( ) daħı ķısķa 
Ǿömrli ādemniñ 

207.6 Ǿömrinden kimitilmes ( ) meger artdurulsa yā ki kimitilse allahnıñ kitābındadur 
yaǾnį Ǿilmindedür 

207.7 yā ki levĥü’l-maĥfūžda yazılġandur ( ) düristlikde bu artduruv ve 
kimitüv allah özine 
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207.8 ciñildür ( ) ve daħı iki diñgiz berāber bolmas (yaǾnį kāfir birlen 
müselmān berāber 

207.9 bolmas ) ( ) bu diñgizniñ śuvı ŧaŧlıdur ve içmeliki boġazdan 
ciñil 

207.10 ötüvçidür ( ) ve bu diñgizniñ śuvı tuzlıdur ve içkende aġzını tuzlılıġı birlen 

207.11 yanduruvçıdur ( ) daħı ve bu diñgizlerniñ her birisinden çiy it 
(suizi) 

207.12 yaǾnį balıķ aşarsız ( ) daħı her birisinde öziñiz kiye turġan 
ziynetlerni 

207.13 çıġarursız yaǾnį bu iki diñgiz baǾżı fāǿidelerde berāber bolsalar da likin özlerinde 
bolġan śudan 

207.14 maķśūd bolġan nerselerde berāber tügiller çünki bu iki diñgizniñ birisiniñ śuvına boza 
turġan nerse 

207.15 ķaŧnaşdı hem fıŧratından çıġardı şunıñ kibi müǿmin birlen kāfirde comarŧlıķ ve 
bahādırlıķ kibi baǾż 

207.16 śıfatlarda berāber bolsalar da likin bular uluġ ĥāśiyetde türli boldılar birisi aślı bolġan 
fıŧratında 

207.17 (islāmiyetinde) ķaldı birisiniñ fıŧrat-ı aśliyesini (islāmiyetni) boza turġan nerse (küfr 
kesbi) ķaŧnaşdı 

207.18 ( ) daħı ey muĥammed Ǿahm bu iki diñgizden her birisinde kimeni 
aġızuvı birlen 

207.19 śunı yarur körürsün ( ) bu kimeniñ yürüvi birlen śunı yaruvı sizniñ 
kimelerde yürüp 

207.20 allahnıñ fażlından (sevdā fāǿidelerinden) isteviñiz içün ( ) daħı allahnıñ 
öziñizge 

207.21 ķılġan enǾāmlarına şükr ķıluvıñız içün ( ) ol allah kiçni kündizge kiritür 

(  

207.22 ) daħı ol allah kündizni kiçke kiritür ( ) daħı ol allah 
ķuyaşnı 

207.23 ve aynı masħar (emrine boy śunuvçı) ķıldı ( ) ķuyaş birlen aydan her 
birisi 
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207.24 bilgülengen kün içün (ķıyāmet küni içün) yürürler ( ) sizniñ bu śıfatda 
bolġan 

207.25 allahıñız rabbiñizdür ( ) ol rabbiñiz içündür ħocalıķ ( ) daħı 
sizniñ 

207.26 allahdan başķa ündegen źātlarıñız (maǾbūdlarıñız) ( ) ħurmā tişiniñ 
üstünde bolġan 

207.27 aķ noķŧa yā ki niçke tirisi ķadar nerseni de mālik bolmaslar 

( ) eger 

207.28 siz allahdan başķa maǾbūd tutķan nerseleriñizge ündeseñiz alar sizniñ ündeviñizni 
işitmesler çünki 

 

II / 208 

 

208.1 cānsızlar ( ) ve eger bir taķdįr ündeviñizni işitseler de sizniñ 
ündeviñizni ķabūl 

208.2 ķılmaslar çünki alarnıñ sizge fāǿide birürge ķudretleri yoķ 

( ) 

208.3 daħı ol maǾbūdlarıñız ķıyāmet küninde sizniñ özlerini allahġa Ǿibādetde şerįk 
ķıluvıñıznı inkār iterler 

208.4 ve bu şerįk ķıluvıñıznıñ bāŧıllıġı birlen iķrār ķılurlar ( ) daħı ey 
muĥammed Ǿahm siñe 

208.5 bilüp ħaber birüvçi allah kibi hiç kim ħaber bire almas ( ) 
ey ādemler 

208.6 sizler allahġa muĥtāclarsız ( ) ve allahü teǾālā teǾālā ħalķdan 
muñsızdur hem maķtalmışdur 

208.7 ( ) eger allah tilese sizni yiberür (bitürür) ( ) daħı yanį 

208.8 ħalķnı (ikinçi ķavmni) kitürür ( ) daħı allahġa sizni bitürüp 
ornıñızġa ikinçi 

208.9 ķavmni kitürüv aġır tügildür ( ) daħı hiçbir günāhlı nefs ikinçi 



  1635

208.10 nefsniñ günāhsını yüklemes ( ) ve eger günāh sebebli avır 
bolġan 

iñ günāhsını yüklerge ikinçi nefsni ündese (208.11 nefs özin ) ol günāhdan hiç 
nerse yüklenmiş 

s yaǾnį hiç kim yüklemes (208.12 bolma ) ve egerçe günāhnı yüklerge ündelmiş 
kişi yaķınlıķ 

13 iyesi ķardeş bolsa da meŝelā ata oġlınıñ oġıl atanıñ günāhsını yüklemes 208.

(  

208.14 ) ey muĥammed (Ǿahm) ançaķ sin Ǿaźābından ġayb bolġanları ĥālde 
rablerinden ķorķġan ādemlerni gine 

208.15 ķorķutursun ( ) daħı namāz oķuġan ādemlerni gine ķorķutursun çünki 
ķorķutuv birlen bu śıfatdaġı 

fāǿidelenür (208.16 ādemler gine ) ve kimdür günāhlar kirinden 
pāklansa bes ançaķ ol 

17 kişi öz fāǿidesi içün pāklanur (208. ) daħı ol allah śarıdur evrilmek 

(  

208.18 ) daħı śoķır ādem birlen körgüçi ādem berāber bolmas yaǾnį kāfir müǾmin yā ki 
śanemler birlen 

lā) (208.19 allah (teǾā ) daħı ķaranġulıķlar birlen nūr berāber bolmas yaǾnį 
įmān birlen küfr 

aķķ (208.20 bāŧıl birlen ĥ ) daħı kölege birlen issilik berāber bolmas yaǾnį 
cennet birlen tamuġ 

āb birlen Ǿaźāb berāber bolmas 208.21 daħı ŝev ( ) daħı tirükler birlen 
ölükler berāber 

ler birlen kāfirler berāber bolmas (208.22 bolmas yaǾnį müǿmin ) 
düristlikde allah (teǾālā) tilegen 

ürür yaǾnį müǿminlerge (208.23 ādemine ĥaķlıķnı işitd ) daħı sin ey 
muĥammed (Ǿahm) ķabrlerde 
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208.24 bolġan ādemlerge yaǾnį ölük ĥükminde bolġan kāfirlerge ĥaķlıķnı işitdüre almassun 

( ) sin 

208.25 tügilsün meger bildürüp korķutuvçısun yaǾnį siñe vācib bildürüp ķorķutuv ġına ammā 
ķabūl itdürüv siñe vācib  tügil 

208.26 ( ) düristlikde ey muĥammed (Ǿahm) biz sini peyġamber itüp ĥaķlıķ 

birlen yiberdük ( ) 

208.27 įmān kitürgen ādemlerge ucmaħ birlen süyünç birüvçi itüp hem įmān kitürmegen 
ādemlerni tamuġ birlen ķorķutuvçı 

208.28 itüp ( ) ve hiç bir ümmet yoķdur ki meger bolsa ol ümmetni 
ķorķutuvçı peyġamber yā ki 

208.29 Ǿālim ötdi ( ) ve eger sini ey muĥammed (Ǿahm) mekke müşrikleri yalġanġa 

tutsalar (  

 

II / 209 

 

209.1 ) bes taĥķįķ mekke müşriklerinden ilk bolġan kāfirler de peyġamberlerini 

yalġanġa tutdılar (  

209.2 ) ol mekke müşriklerinden ilk bolġan kāfirlerniñ peyġamberleri žāhir 
bolġan muǾcizelerni kitürdiler 

209.3 ( ) daħı ibrāhįm (Ǿahm) suĥufı kibi śaĥįfelerni (dip ĥükmleri 
yazılġan 

209.4 kāġıdlarnı) hem nūrlanduruvçı kitābnı kitürdiler ( tevrāt hem incįl kibi) 

( ) munıñ 

209.5 śoñında (peyġamberlerini yalġanġa tutķanları śoñında) kāfir bolġan ādemlerni Ǿaźāb 

birlen tutduķ (  

209.6 ) bes minim inkārım niçük boldı ( ) eyā bilmeysün 
mi ey muĥammed (Ǿahm) 

209.7 düristlikde allah yuġarıdan śunı (yaġmurnı) indürdi ( ) bes 
biz ol śu 
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209.8 birlen yirden tüsleri (cinsleri ve śınıfları) türli bolġan yimişlerni çıġarduķ 

(  

209.9 ) daħı ŧaġlardan bardur türli tüsde bolġan aķ ve ķızıl sızuķ ve yol iyeleri 
bolġan 

209.10 taġlar ( ) daħı ķara ķarġa kibi  ġāyet ķara bolġan sızuķ ve yol iyeleri bolġan 
ŧaġlar 

209.11 bardur ( ) daħı ādemlerden ve her bir yirde yürüy 
turġan cān iyelerinden 

209.12 daħı dört ayaķlı ĥayvānlardan türli tüsdegileri bardur ( ) uşandaķ yimişler ve 
taġlar türli 

209.13 bolġan kibi ādemler de türlidür her birisi allahdan ķorķmaydur 

( ) ançaķ allahdan 

209.14 ķulları içinden Ǿālimler gine ķorķar yaǾnį allahnı tiyüşinçe maǾrifet ķılġan ādemler gine 

( ) 

209.15 düristlikde allah (teǾālā) işinde ġālibdür hem günāhlarnı yarlıķaġuçıdur 

( ) düristlikde 

209.16 şundayın ādemler allahnıñ kitābnı (ķurānnı oķurlar) ( ) daħı namāz oķudılar 

(  

209.17 ) daħı biz özlerine rızķlandurġan nerseden allah yolına śarf ķıldılar 

( ) yaşrun ve āşikāre 

209.18 śarf ķıldılar yā ki nefl-i śadaķanı yaşrun vācib śadaķanı āşikāre śarf ķıldılar maǾnāsında 

(  

209.19 ) żarar itüv müntefį bolġan sevdānı ümįd itkenleri ĥālde 

( ) 

209.20 alarnıñ sevdālarından żararnıñ müntefį bolup sevdālarınıñ allah ĥużūrında revāclı boluvı 
alarġa allahnıñ 

209.21 Ǿamelleriniñ ecrlerini kāmil birüvi içün hem alarġa allahnıñ öz fażlından artduruvı içün 

(  
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209.22 ) düristlikde ol allah alarnıñ kimçiliklerini yarlıķaġuçıdur hem Ǿibādetlerine ŝevāb 
ve cezā birüvçidür 

209.23 ( ) ve şol nersekim biz siñe vaĥy ķılduķ yaǾnį ķurān 

( ) ol ķurān 

209.24 ĥaķdur ( ) öziniñ aldındaġı bolġan nerselerini (başķa allahdan 
indürülgen 

209.25 kitāblarnı) rastlavçı bolġanı ĥālde ( ) düristlikde allah bendeleriniñ 
içlerini 

209.26 hem ŧışlarını bilgüçidür yaǾnį içlerini bilüvçi ŧışlarnı körüvçidür ( ) 
munıñ 

209.27 śoñında biz ķurānnı mįrāŝ itüp birdük yaǾnį ķurānnıñ sinden mįrāŝ bolup  ķaluvı birlen 
hükm 

209.28 itdük ( ) ķullarımızdan iħtiyār ķılġan (śayılġan) ādemlerimizge 
yaǾnį ümmetiñniñ 

209.29 Ǿamellerine yā ki bütün ümmetiñe ( ) bes ol biz iħtiyār ķılġan 
ādemlerden ķurān birlen 

 

II / 210 

 

210.1 Ǿamelde kimçilik ķıluv sebebli özine žulm ķıluvçıları bar ( ) daħı ol 
ādemlerden Ǿamelde 

210.2 orŧaça bolġanları bar yaǾnį köprek vaķtde ķurān birlen Ǿamel ķılġanları bar 

(  

210.3 ) daħı ol ādemlerden allahnıñ iźni birlen izgüliklerde ilk bolġanları bar yaǾnį 
ķurān birlen 

210.4 özi Ǿamel ķılup da başķalarġa da ķurānnı üyretüp ķurān birlen Ǿamelge köndürüvçileri 
bar yā ki žālimden 

210.5 nādān orŧaçadan Ǿilm üyrenüvçi sābıķdan Ǿālim murād ( ) bu 
ķurānnı ümmetlerge 
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210.6 mįrāŝ itüp ķalduruv yā ki allahnıñ ol ķullarını iħtiyār ķıluvı uluġ artuķlıķ ve saǾādetdür 

(  

210.7 ) Ǿadn ucmaħları ol Ǿadn ucmaħlarına bu üç türli ādemler kirürler  (  

210.8 ) ucmaħlarda ol ādemler altundan bolġan bilezikler hem incüler 
birlen 

210.9 ziynetlenmiş bolurlar ( ) daħı ol ādemlerniñ ucmaħdaġı kiyimleri cifek 
bolur 

210.10 ( ) daħı ucmaħķa kirgenniñ śoñında bu ādemler eytürler şundayın 
allahġa ĥamd 

210.11 bolsun ( ) ol allah bizden ķayġunı yiberdi ( ) 
düristlikde bizniñ 

210.12 rabbimiz elbette günāhlarnı yarlıķaġuçıdur hem ŧāǾat ķıluvçılarġa cezāǿ birüvçidür 

(  

210.13 ) bizniñ rabbimiz şundayın allahdur bizni öziniñ fażlından mengü turaçaķ 
orunġa (cennetke) 

210.14 indürdi ( ) ol mengü turaçaķ orun bolġan cennetde bizni meşaķķat 

tutmas (  

210.15 ) daħı anda bizni arumaķ tutmas yaǾnį ol yurŧda meşaķķatlenüp aru bolmas 

(  

210.16 ) daħı şundayın ādemler kāfir boldılar ol ādemlerge cehennem oŧı 

bolur (  

210.17 ) ol kāfir bolġan ādemlerge ikinçi mertebe ölüv birlen ĥükm ķılınmas 
eger ĥükm ķılınsa 

210.18 ölerler idi de raĥatlanurlar idi ( ) daħı ol kāfirlerden cehennem 
Ǿaźābından ciñil de 

210.19 ķılınmas ( ) uşandaķ yaǾnį bu cezāǿ kibi her bir kāfirni yā ki her 
bir küfrān 
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210.20 niǾmet ķıluvçını cezaǿlarmız ( ) daħı ol kāfirler cehennemde yardem 
istep ķıçķururlar 

210.21 ( ) ey rabbimiz bizni cehennemden çıġar izgü Ǿamel ķılurmız 

( ) 

210.22 evvelde ķılġan Ǿamelimizden başķa bolġan izgü Ǿamelni ķılurmız diyü ķıçķururlar 

(  

210.23 ) allahü teǾālā cevāb birür şol ķadar sizge Ǿömr yibermedim mü ol vaķtde 
vaǾažlanġan ādemge vaǾažlanurlıķ vaķt 

210.24 bar idi ( ) daħı sizge ķorķutuvçı peyġamber kildi bu vaķtdan murād tefekkür 
ķılurġa hem vaǾažlanurġa 

210.25 ķudret bolġan vaķt murād yā ki yikirmi yaşdan altmışķa ķadar bolġan vaķt murād 

digenler (  

210.26 ) bes cehennemniñ Ǿaźābnı tatuñız küfr sebebli özlerine žulm ķıluvçı ādemlerge 

yardemçi yoķdur (  

210.27 ) düristlikde allah (teǾa) köklerde ve yirlerde bolġan ġaybni 
bilgüçidür 

210.28 ( ) düristlikde ol allah kökrek iyeleriniñ kökrekdegi sırlarını 
bilgüçidür 

210.29 ( ) ol allah şundayın allahdur sizni yirde ħalįfeler ķıldı yaǾnį 
sizge 

 

II / 211 

 

211.1 yirde taśarruf ķıluvġa irk birdi yā ki biriñiz śoñında biriñizni kilgüçi ķıldı 

( ) 

211.2 bes bir kişi kāfir bolsa küfriniñ cezāǿsı özinedür ( ) daħı 
kāfirlerge 
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211.3 küfrleri rableri ĥużūrında artdurmas ( ) meger açuvnı artdurur 

(  

211.4 ) daħı kāfirlerge küfrleri artdurmas meger żarar itüvni gine artdurur 

( ) 

211.5 ey muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerine eyt sin allahġa Ǿibādetde şerįk ķılġan 

şerįklerñizden miñe ħaber biriñiz (  

211.6 ) allahdan başķa ol şerįkleriñizge ündersiz yaǾnį şundayın şerįkleriñizden 
ħaber biriñiz 

211.7 ( ) miñe ħaber biriñiz yirniñ ķayu cüzǿinden (ķayu cüzǿini) 

yaratdılar (  

211.8 ) yā ki ol maǾbūdlarıñız içün köklerni yaraŧuvda allahġa orŧaķlıķ bar mı 

(  

211.9 ) yā ki ol mekke müşriklerine śanemlarnı allahġa şerįk tutuvları birlen söyleşe 
turġan kitāb 

211.10 birdük mü ( ) bes ol müşrikler śanemları içün allahġa şerįk boluvda ol 
kitābdan delįl 

211.11 üzerinde mü elbette bularnıñ hiç birisi yoķ ( ) belki žālimler vaǾde 

ķılmas (  

211.12 ) yaǾnį žālimlerniñ (kāfirlerniñ) baǾżısı baǾżısına vaǾde ķılmas ( ) meger 
bāŧıl vaǾdeni vaǾde 

211.13 ķılur ( ) düristlikde allah (teǾa) köklerni ve yirlerni 
avışuvları 

211.14 mekrūh körülgenligi içün śaķlap tutar ( ) ve eger kökler birlen yirler avışsalar 

(  

211.15 ) allah śoñından (yā ki avışķan śoñından) kökler birlen yirlerni hiç 
kim śaķlap 

211.16 tutmas yaǾnį tutuvġa küçi yitmes ( ) düristlikde ol allah şefķatli hem 
günāhlarnı 
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211.17 yarlıķaġuçı boldı ( ) mekke müşrikleri yemįnleriniñ ġāyesi (çiki) 
allah 

211.18 birlen ķasem itdiler ( ) eger özlerine ķorķutuvçı peyġamber kilse 

(  

211.19 ) elbette iki ümmetden (yehūd birlen naśārādan) ĥaķlıķġa könülgüçireki bolurlar 
diyü * ķureyşlerge ehl-i 

211.20 kitābnıñ peyġamberlerini yalġanġa tutuv ħaberleri irişkeç ķureyşler eytdiler yehūd 
birlen naśārāġa allahnıñ laǾneti 

211.21 bolsun eger bizge peyġamber kilse idi biz yehūdler birlen naśārānıñ birisinden ĥaķlıķġa 
könülgüçirek bolur 

211.22 idük yaǾnį peyġamberimizni yalġanġa tutmas idük diyü yemįn itdiler ( ) 
bes mekke 

211.23 müşriklerine ķorķutuvçı peyġamber (muĥammed Ǿahm) kilgen zamānda 

( ) mekke müşriklerine ol 

211.24 ķorķutuvçı artdurmadı meger ĥaķdan yıraķlıķnı artdurdı yaǾnį şuñar sebeb boldı 

(  

211.25 ) yaǾnį mekke müşriklerine yirde tekebbürlikini artdurdı daħı mekrlerini 
artdurdı 

211.26 ( ) daħı yavız mekr çulġap almas meger ehlini gine (yavız 
mekr ķıluvçını ġına) 

211.27 çulġap alur bedr śoġışında şulay boldı ( ) bes mekke müşrikleri 

211.28 kütmesler meger evvelgi ümmetlerniñ ĥaķında bolġan allahnıñ Ǿādetni küterler (yaǾnį 

Ǿaźābnı) (  

 

II / 212 

 

212.1 ) bes ey muĥammed Ǿahm allahnıñ senetine almaşduruvnı ŧapmassun 

( ) 
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212.2 daħı allahnıñ senetine eylendürüvni ŧapmassun ( ) mekke müşrikleri 
yirde şāmġa 

212.3 Ǿıraķġa yemenge seyr ķılmadılar mu elbette ķıldılar ( ) 
bes 

212.4 özlerinden ilk bolġan kāfirlerniñ śoñġı ĥālleri niçük boldı iǾtibār ķılup ķaramadılar mı 

(  

212.5 ) ĥālbūkim özlerinden ilk bolġan kāfirler mekke kāfirlerinden ķuvvet 
yüzinden ķaŧıraķ boldılar 

212.6 şulay bola turup allahü teǾālā peyġamberlerini yalġanġa tutuv sebebli helāk itdi 

(  

212.7 ) daħı allahnı Ǿaźāb ķıluvından Ǿāciz ķıla turġan hiç nerse bolmadı 

( ) 

212.8 köklerde daħı da yirlerde ( ) düristlikde ol allah her nerseni bilüvçi ve 
her nersege 

212.9 küçi yitküçi boldı ( ) ve eger allah ādemlerniñ kesb ķılġan 
nerseleri 

212.10 (günāhları) sebebli Ǿaźāb birlen tutsa idi ( ) yirniñ arķası (üsti) 

212.11 üzerinde yirde yürüy turġan cān iyesini ķaldurmas idi yā ki hiçbir ādem balasını 
ķaldurmas 

212.12 idi maǾnāsında ( ) likin ādemlerni bilgüli bolġan müddetke 
(ķıyāmet künine) ķadar 

212.13 kiçüktürür ( ) bes her ķayçan ādemlerniñ müddetleri (ķıyāmet küni) kilse 

( ) 

212.14 bes düristlikde allahü teǾālā bendelerini körgüçi boldı her ķayusınıñ Ǿameline münāsib 
cezāǿsını birür 

212.15 (melāǿike sūresiniñ tercemesi tamām boldı). 
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212.16 otuz altunçı sūre yāsįn sūresi mekkede ingen siksen üç āyet 

212.17 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

212.18 ( ) sūre ismi yā ki allah birlen resūli arasında bir sır yā ki ŧayy tilinçe ey ādem 

dimek maǾnāsında (  

212.19 ) ĥikmet iyesi bolġan ķurān birlen ķasem itüp eytemün ( ) 
düristlikde sin ey 

212.20 muĥammed (Ǿahm) elbette dįn üyretür içün yiberilgen ilçilerdensün ( ) 
toġrı ve ĥaķķ yol 

212.21 üzerindesün ( ) ol ĥikmet iyesi bolġan ķurāndan her işde üstün bolġan 
raĥmet 

212.22 iyesi bolġan allahnıñ indürülmişini ķaśd ķılamun ( ) ol ķurānnı indürüldi 
şundayın ķavmni 

212.23 ķorķutuvıñ içün ( ) ataları ķurtulmış bolmadı ol ķavmniñ ( ) bes ol 

212.24 ķavm įmāndan ġāfillerdür ( ) taĥķįķ cehennemni ādemler hem 
cinler birlen toltururmız 

212.25 digen sözimiz ol ķavmniñ köpregine ŝābit boldı ( ) bes ol ķavmniñ köpregi 
įmān 

212.26 kitürmesler ( ) allah taǾe bu ķavmni oħşatup eytedür düristlikde 
biz ķorķutuv fāǿide 

212.27 birmegen ķavmniñ moyınlarında boġavlar ķılduķ ( ) bes ol boġavlar 
iyeklerine ķadar 

212.28 irişküçidür ( ) bes ol ķavm başlarunı köterüvçiler hem közlerini 

cumuvçılardur (  
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213.1 daħı biz ol ķavmniñ allarından perde ķılduķ ( ) daħı artlarından 
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213.2 perde ķılduķ ( ) bes ol ķavmniñ közlerini ürtdük bes alar körmesler 

213.3 yaǾnį göyā ki mekke kāfirleri terezesiz yir astında bolġan ĥabs ħanege yapılġan aldını 
ve arŧını körmey 

213.4 turġan ādemler kibi āyetlerde ve delįllerde fikr ķıluvdan ŧıyılmışlardur ( ) 
daħı mekke kāfirleri 

213.5 üzerine berāberdür ( ) kirek ķorķutsun alarnı yā ki ķorķutmasun 

alarnı ( ) 

213.6 alar įmān kitürmesler ( ) ançaķ ķorķutursun sin ķurānġa oylav 
hem Ǿamel 

213.7 ķıluv birlen iyergen ādemni ( ) daħı ġaybde raĥmet ķıluvçı 
allahdan (Ǿaźābından)  

213.8 ķorķuvçı ādemni ( ) bes andayın körkem śıfatlı ādemge 
yarlıķamaķ ve hem uluġ 

213.9 ecr (cennet birlen süyünç bir ( ) düristlikde biz ĥaķįķat ölgen 
ādemlerni ķabrlerinden 

213.10 ķobaruv birlen yā ki nādānlıķ sebebli ĥükemā ölgen ādemlerni hidāyet ve Ǿilm birlen 

tirgüzürmiz (  

213.11 ) daħı özleriniñ ilk ķılġan izgü Ǿamellerini daħı yavız Ǿamellerini hem de 
özlerinden śoñ 

213.12 ķalġan izgü eŝerlerini (üyretüp ķaldurġan Ǿilm hem terbiyeli bala, vaķf ķılup ķaldurġan 
mektep ve medrese 

213.13 ve mescidler hem māllar kibi) hem yavız eŝerlerini (bāŧıl işni fāş ķılup ķalduruv ve 
terbiyesiz balalar ķalduruv 

213.14 kibi) hemmesini yararmız ( ) ve her bir nerseni levĥü’l maĥfūžda 

śaķladuķ biz (  

213.15 ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerine ķarye (anŧakiye şehri) 

iyelerini meŝel ķıl (  

213.16 ) şol vaķtde ol anŧakiye ķaryesiniñ iyelerine Ǿįsā (Ǿahm)nıñ ilçileri kilüvi 
yaǾnį 
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213.17 yaĥyā hem yūnus ismindegi ilçileri ( ) şol vaķtde biz anŧakiye ehline 
iki ilçi 

213.18 (yaĥyā hem yūnusnı) yiberdük ( ) bes antakiye ħalķı bu iki ilçini yalġanġa 

tutdılar (  

213.19 ) bes biz bu iki ilçini üçünçi birlen (şemǾūn birlen) ķuvvetledük 

( ) 

213.20 bes bu üç ilçi eytdiler biz sizge (anŧakiye ħalķına) dįn üyretür içün yiberilmiş ilçilermiz 
diyü anŧakiye 

213.21 ħalķı śanemġa Ǿibādet ķıluvçı ĥalķ bolġan ĥażret-i Ǿįsā başda anŧakiye ħalķına iki ilçi 
yibergen bu ilçiler 

213.22 anŧakiye şehrine yaķınlaşķaç ķoy kütüp yürüy turġan ĥabįbü’n-neccār ismli ādemni 
körgenler ĥabįbü’n-neccār 

213.23 bu ilçilerden ĥāllerini śoraşķan bular özleriniñ nindeyin ħidmet birlen yürüdüklerinden 
ħaber birgenler ĥabįbü’n 

213.24 neccār sizniñ ilçi bolup kilüviñizge delįliñiz bar mı ħalķnı niçük oşandurursız digen 
bular eytkenler biz 

213.25 avruvlarnı selāmetlendüremiz hem anadan közsiz ŧuvġanlarnı ve ala tenlilerni 
selāmetlendüremiz digenler ĥabįbü’n-neccārnıñ 

213.26 bir avruv balası bar iken şunı bularġa körsetken bular ķolları birlen sıypaġanlar bala şol 
ĥālde selāmetlengen 

213.27 ĥabįbü’n-neccār įmān kitürgen ve bu ħaber ħalķ arasında fāş bolġan ve köp avruvlar 
bulardan fāǿidelanġanler hem 

213.28 bularnıñ ħaberi pādişāhġa da işitilgen pādişāh bularnı çaķurtup śoraġan bizniñ 
maǾbūdlarımızdan başķa ikinçi 

213.29 bir maǾbūd bar mı digen bular eytkenler belį sini hem siniñ maǾbūdlarıñnı bar ķılġan bir 
allah bar digenler pādişāh 
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214.1 sizniñ çaķıñızda fikr ķılup ķaraym eli dip bularnı ĥabsħanege yapķan śoñra ĥażret-i Ǿįsā 
şemǾūnnı yibergen 

214.2 hażret-i şemǾūn özini tanıtmayınça ġına anŧakiye şehrinde yürügen anŧakiye ħalķı birlen 
köp śohbet ķılġan 
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214.3 tamām dostlaşķanlar hem şehrge mundayın yaħşı ādemniñ kilüvinden pādişāhġa da 
ħaber birgenler pādişāh birlen de 

214.4 tamām eyleşüp dostlıķ ĥāśıl itken ĥażret-i şemǾūn tamām ülfetlenüp yitkeç pādişāhġa 
eytken min işitemün 

214.5 sin iki ādemni ĥabske yapķansun iken alarnı ni sebebli yapdıñ ve eytken sözlerini işitdiñ 
mi ve daǾvā 

214.6 ķılġan işlerini bildiñ mi digen pādişāh yoķ digen hem bu iki irni ĥabsden çaķurġan 
şundan śoñ 

214.7 ĥażret-i şemǾūn bilmegen bolup bu iki irden śoraşa başlaġan sizni munıñ dįn üyretür 
içün kim yiberdi 

214.8 digen bular her bir nerseni yaratup da şerįgi bolmaġan allah yiberdi digenler ĥażret-i 
şemǾūn ol allahnı bizge 

214.9 ķıśķalıķ birlen gine śıfatlap körsetiñiz digen bular eytkenler ol allahnıñ śıfatı şol tilegen 
nerseni ķılur 

214.10 ve tilegen nersesi birlen ĥükm ķılur digenler ĥażret-i şemǾūn dįn üyretür içün allah 
ŧarafından 

214.11 ilçi bolup yiberilüviñizge delįliñiz bar mı digen bular eytkenler bar pādişāh nerse tiley 
şunı ķılamız digenler 

214.12 pādişāh bütünley iki közi de bolmaġan bir ir balanı kitürtken bular allahġa duǾā 
ķılġanlar ĥażret-i şemǾūn içinden 

214.13 āmįn dip turġan şundan śoñ köz ornı yarılġan bular iki tögerek nerse alup köz 
ķabaķlarınıñ 

214.14 içine ķoyġanlar balanıñ közi selāmetlengen ĥażret-i şemǾūn pādişāhġa eytken sin de 
maǾbūdlarıñdan śora bular 

214.15 ķılġan işni ķılsalar  öziñe de maǾbūdıña da şerāfet bolur digen pādişāh eytken ey 
şemǾūn sinden yaşrun 

214.16 sır yoķ indi bizniñ maǾbūdlarımız işitmeyler de körmeyler de żarar da fāǿide de ite 
almaylar digen munıñ śoñında 

214.17 ĥażret-i şemǾūn eytdi eger maǾbūdıñız ölgen ādemni tirgüzse įmān kitüremiz diyü ĥāżir 
yidi kün burun 

214.18 ölgen balanı kitürgenler bular allahġa duǾā ķılġanlar ĥażret-i şemǾūn āmįn diyü turġan 
bala tirilgen hem 

214.19 eytken mini ölgeç tamuġnıñ yidi çuķurına kiritdiler min sizni ĥażirgi iǾtiķādıñızdan 
ķorķutamun bes 

214.20 bu cigitlerge įmān kitüriñiz digen hem yidi ucmaħ işikleri açıldı bir körkem cigit kördim 
(ĥażret-i Ǿįsā) 
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214.21 bu üçisine (şemǾūn, yaĥyā, yūnusķa) şefāǾat ķıladur diyü bu balanıñ sözi pādişāhġa eŝr 
itdükni bilgeç 

214.22 ĥażret-i şemǾūn pādişāhġa naśįĥat ķılurġa kirişdi hem pādişāh köp cemāǾat birlen birge 
įmān kitürmegenlerini 

214.23 allahü teǾālā ĥażret-i cebrāǿįl tavışı birlen helāk itdi ( ) bu ilçilerge 
anŧakiye 

214.24 ħalķı eytdiler siz tügilsiz meger bizniñ kibi ādemsiz diyü ( ) daħı 
raĥmet ķıluvçı 

214.25 allah sizge vaĥyden ve ilçilikden hiç nerse indürmedi ( ) siz tügilsiz 
meger ilçilik 

214.26 daǾvāsında yalġançılarsız diyü ( ) ĥażret-i Ǿįsānıñ ilçileri 
eytdiler 

214.27 rabbimiz biledür düristlikde biz sizge dįn üyretür içün yiberilmiş ilçilermiz 

( ) ve bizniñ 

214.28 üzerimizge vācib tügildür meger ilçiligimizni žāhir irişdürüv ( ) 
anŧakiye ħalķı eytdiler 

214.29 biz sizniñ sebebli şomlanamız ( ) eger siz bu dįnge ündevden 
ŧıyılmasañız elbette 
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215.1 sizni taş birlen atarmız ( ) daħı bizniñ ŧarafından sizni rencitküçi 
Ǿaźāb tutar 

215.2 ( ) ĥażret-i Ǿįsānıñ ilçileri eytdiler şomlanuvıñıznıñ sebebi (bozuķ 
iǾtiķādlarıñız 

215.3 ve yavız Ǿamelleriñiz ) öziñiz birlen birgedür ( ) eger bizniñ sözimiz birlen 
vaǾažlanmış bolsañız idi 

215.4 şomlanur idiñiz mi ( ) belki siz isrāf ķıluvçı (günāhda çikden ötüvçi) 
ķavmsiz 
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215.5 ( ) daħı anŧākiye şehriniñ yıraķ yirinden aşuķġanı ĥālde 
berāber kildi 

215.6 yaǾnį ĥabįbü’n-neccār ( ) bu ir eytdi ey ķavmim dįn üyretür içün 
kilgen 

215.7 ilçilerge iyeriñiz ( ) dįn üyretüv berāberinde ecr śoramay turġan 
ādemlerge 

215.8 iyeriñiz  ( ) daħı ol ilçiler ĥaķlıķġa könülmişlerdür 

( ) daħı 

215.9 ĥabįbü’n-neccār eytdi miñe ni boldı özimni yaratķan allahġa Ǿibādet ķılmasķa 

( ) 

215.10 daħı ol allahġa siz de ķaytarılmış bolursız ( ) eyā min allahdan 
başķa 

215.11 maǾbūdlar tutarmun mu elbette tutmaym ( ) eger allah miñe żarar 

kitürüvni tilese (  

215.12 ) ol maǾbūdlarnıñ şefāǾatleri minden hiç nerseni yibermes yaǾnį alarnıñ 
şefāǾatleri 

215.13 fāǿide birmes ( ) daħı ol maǾbūdlar yardem birüv birlen mini allahnıñ tilegen 
żararından 

215.14 ķutķarmaslar da ( ) düristlikde min bu vaķtde (allahdan başķanı 
maǾbūd tutķan vaķtde) 

215.15 elbette žāhir bolġan azġunlıķdamun ( ) düristlikde min sizni 
yaraŧķan rabbiñizge 

215.16 įmān kitürdim bes įmānımnı işitiñiz yā ki bu sözni ilçilerge eytken bolur 

( ) 

215.17 ĥabįbü’n-neccārnı ķavmi öltürgenniñ śoñında ĥabįbü’n-neccārġa süyünç birüp ucmaħķa 
kir sin diyü eytildi 

215.18 ( ) ĥabįbü’n-neccār eytdi kāşki minim ķavmim bilseler idi 

( ) rabbimniñ 
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215.19 ni nerse sebebli mini yarlıķavını ( ) daħı ni nerse sebebli mini 
ĥürmetlenmiş 

215.20 ādemlerden ķıluvını (yikirmi ikinçi pāreniñ tercemesi tamām boldı). 

215.21 ( ) ve ĥabįbü’n-neccārnı helāk ķılduķları śoñında ķavmi üzerine 
iñdürmedük biz 

215.22 ( ) kökden Ǿaskerni ( ) daħı biz indürüvçi de bolmaduķ 
yaǾnį kökden 

215.25 Ǿasker indürüv ĥikmetimizge ķaraġanda dürist de bolmadı ( ) 
ĥabįbü’n-neccār ķavminiñ 

215.26 Ǿuķūbeti bolmadı meger bir ķıçķuruv boldı ( ) bes ĥażret-i cebrāǿįlniñ 
ķıçķuruvı vaķtinduķ 

215.27 ĥabįbü’n-neccār ķavmi söngen oŧ kibi ölüvçiler boldılar ( ) ey ķullar 
üzerinde 

215.28 bolġan ĥasret yā ki allahdan bendelerge ĥasret maǾnāsında ( ) ķullar 
üzerine dįn 

215.29 üyretüvçi ilçi (peyġamber) kilmes ( ) meger kildi ise ilçini 
(peyġamberni) 

215.30 ħorlar boldılar elbette dünyā ve āħiretniñ saǾādetlerine irişüvge sebeb bolġan naśįĥatler 
birlen naśįĥat 
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216.1 ķıluvçı peyġamberlerni ħorlavçılar elbette ĥasretli boluvġa lāyıķlardur 

(  

216.2 ) eyā mekke kāfirleri bilmediler mi biz alardan ilk zamān ehllerinden köpimsini 

helāk itdük (  

216.3 ) düristlikde helāk ķılınuvçılar yalġanġa tutuvçılarġa ķaytmaslar yaǾnį 
ķaytmavlarını 
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216.4 bilmediler mü ( ) düristlikde ħalķlarnıñ her birisi cıyulmış 
bolurlar ve bizniñ 

216.5 ĥużūrımızda cezāǿ içün ķıyāmet küninde ĥāżir ķılınmış bolurlar (  

216.6 ) daħı ādemler içün ķabrlerden ķobarıluvnıñ barlıġına ölgen yir delįldür biz 
ölgen 

216.7 yirni tirgüzdük ( ) daħı ölgen yirden orlıķlar çıġarduķ (  

216.8 ) bes ol orlıķdan aşarlar ( ) daħı biz yirde 

216.9 ħurma aġaçlarından hem de yüzüm aġaçlarından baķçalar yaratduķ 

( ) daħı 

216.10 biz yirde çişmeler yarup çıġarduķ ( ) bu źikr ķılınġan aġaçlarnıñ yemişinden 
aşasunlar 

216.11 içün ( ) daħı ķolları yaśaġan nerselerden aşasunlar içün yā ki ol yimişni 

216.12 ķolları yaśamadı maǾnāsında yaǾnį ol yimişler maĥż’ullahnıñ yaraŧuvı birlen 
bendelerniñ fiǾili birlen tügil 

216.13 maǾnāsında ( ) eyā bu niǾmetlerge şükr ķılmaslar mu 

( ) türli 

216.14 śınıflarnıñ küllisini yaratķan allah noķśan śıfātlardan yıraķ boldı ( ) yir 
ösdürgen nerselerden 

216.15 yaǾnį ösüvine yir sebeb bolġan nerselerden ( ) daħı bendelerniñ özlerinden 
türli śınıflar (irler 

216.16 ve ħatunlar) yaratdı ( ) daħı bendelerniñ bilmey turġan nerselerinden türli 
śınıflar yaratdı 

216.17 ( ) daħı bendeler içün bizniñ uluġ ķudretimizge kiç Ǿalāmetdür ol 
kiçden kündizni 

216.18 śorarmız ( ) bes şol vaķtde ādemler ķaranġulıķġa kirürler 

( ) daħı 

216.19 ķuyaş kökniñ ortasında Ǿömriniñ āħirine irişe turġan taǾyįn ķılġan çikke ķadar yürür 
öziniñ ķararlana 
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216.20 turġan ornına irişkenge ķadar Ǿamelinden boşanġan ādem Ǿamelinden boşanġan śoñında 
ķararlanġan kibi ķuyaş da 

216.21 ĥareket Ǿömri tamām bolġannıñ śoñında ķararlanur baǾżılar ( ) diyü oķuġanlar 
bu sözge ķaraġanda 

216.22 maǾnāsı ķuyaş boşlıķ taǾbįr ķılınġan feżāda yürür hiç nersede merkūz bolmaġan 

maǾnāsında (  

216.23 ) bu ķuyaşnıñ yürüvi her nerseni bilüvçi ve her işde ġālib bolġan allahnıñ 

taķdįridür (  

216.24 ) daħı ay anıñ seyrini yikirmi sigiz menzilde çikledük ( ) iski 
ħurma 

216.25 śapaġı (türmezi) yā ki yüzüm śalķımı (śapaġı) nıñ kekri yutaġı kibi bolġanġa ķadar 

(  

216.26 ) bes ķuyaşķa ayġa irişüp ayġa ŧıġuzlıķ birüvi dürist bolmas 

( ) 

216.27 daħı kiçniñ kündizge ilk boluvı dürist bolmas belki kiç kündizniñ meĥaline kilür 

( ) 

216.28 ve bularnıñ küllisi kökde seyr ķılurlar yaǾnį ķuyaşlar ve aylar yā ki ķuyaş birlen aynı 
źįkr yuldızlarnı 

216.29 bildürgenligi içün yuldızlar seyr ķıluvçı maǾnāsında bolur bu orunda şundan artuķ 
söylerge ķuvvetden 
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217.1 kilmedi müfessirler beyānınça türli sözler bar istegen ādem mürācaǾat ķılur ( ) 
daħı ādemler içün 

217.2 bizniñ ķudretimizge Ǿalāmetdür ( ) düristlikde biz 
ādemlerniñ sevdā ķılurġa 

217.3 yibergen balalarını içi ŧolı bolġan kimede yükledük ( ) daħı 
ādemler içün 
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217.4 kimeniñ oħşaşından atlana turġan nerselerini (teveni) yaratduķ çünki teve ķurı yirniñ 
kimesi kibi 

217.5 yā ki paraĥoŧlarġa ve başķa maşinalarġa işāret bolur ( ) ve eger tilesek biz 
ādemlerni diñizde 

217.6 ġarķ ķılurmız ( ) śuġa batķannıñ śoñında ādemler içün batuvdan 
ķutķara turġan 

217.7 yardemçi de bolmas hem śuġa batup ölüvden ķutulmış da bolmaslar 

( ) meger ķutulurlar 

217.8 bizden raĥmet içün hem bir vaķtķa ķadar dünyā tirükligi birlen fāǿidelendürüvimiz içün 

( ) ve her 

217.9 ķayçan kāfirlerge ķorķıñız diyü eytilse ( ) aldıñızda bolġan 
nerseden (ötken 

217.10 vāķıǾālardan) daħı artıñızda bolġan nerseden (āħiret Ǿaźābından) ( ) 
raĥmet ķılınmış boluvıñıznı 

217.11 ümįd itüviñiz içün yaǾnį şol revişçe eytilse yüz döndürürler ( ) 
kāfirlerge 

217.12 rableriniñ āyetlerinden bir āyet kilmes ( ) meger kildi ise ol āyetden 
yüz döndürürler 

217.13 ( ) ve her ķayçan mekke kāfirlerine müselmānlar ŧarafından eytilse 

( ) allah öziñizge 

217.14 rızķlandurġan nerseden śarf ķılıñız diyü ( ) kāfir bolġan 
ādemler įmān 

217.15 kitürgen ādemlerge eytdiler ( ) eyā biz şol ādemni taǾāmlandururmız mı 

( ) eger allah 

217.16 tilese ol ādemni ŧaǾāmlandurur idi ( ) siz (müselmānlar) tügilsiz 
meger žāhir azġunlıķda 

217.17 sız yaǾnį bizge tilevine ħilāf bolġan iş birlen buyurasız ( ) daħı 
kāfirler 
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217.18 müǿminlerge eytürler bu ķabrlerden ķobarıluv vaǾdesi ķayçan ( ) eger 
siz rast sözlilerden 

217.19 bolsañız ( ) kāfirler kütmesler meger bir tavışnı (isrāfįl Ǿahmnıñ 
evvelgi śūrını) 

217.20 küterler ( ) ol bir tavış kāfirlerni tutar ĥālbūkim ol kāfirler ķıçķuruşa 
turġan bolurlar 

217.21 yaǾnį śatuv aluvlarında ve başķa muǾāmelelerinde ķıçķuruşa turġan bolurlar ķıyāmet 
boluvı köñillerine kilmegen de 

217.22 bolur ( ) bes işlerinden bir işke ķoşarġa da küçleri yitmes 

( ) 

217.23 daħı iv cemāǾatleri yanında ķayta almaslar belki şol orunda ölerler ( ) daħı 
ikinçi 

217.24 mertebe śūrġa ürülmiş bolur śūrġa ürüv cānlarnı ĥaşr içün çaķuruvdan kināye boladur 

(   

217.25 ) bes şol vaķtduķ ķabrdegi ādemler ķabrlerinden rablerine aşuġurlar 

(  

217.26 ) ādemlerden kāfir bolġanları eytürler ni ĥasret bizge bizni yuķlaġan 
orunlarımızdan (ķabrlerimizden) 

217.27 kim ķobardı ( ) ferişteler yā ki müǿminler eytürler 
kāfirlerge cevāb birüp 

217.28 yā ki kāfirler özleri iķrār ķılup eytürler bu ķabrlerden ķobarıluv allahnıñ vaǾde ķılġan 
nersesi daħı peyġamberlerniñ 

 

II / 218 
 

 

218.1 rast söylegen nersesidür diyü ( ) bu ikinçi śūr bolmadı meger bir 
tavış 

218.2 boldı ( ) bes her ķayçan ikinçi śūr bolsa bütün ādemler 
cıyılmışlardur 
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218.3 hem bizniñ ĥużūrımızġa ĥāżir ķılınmışlardur ( ) bes bütün ādem 
allah ĥużūrına ĥāżir 

218.4 ķılınġan künde hiçbir nefske hiç nerse žulm ķılınmas ( ) daħı 
hiçbir nefske 

218.5 cezāǿ birilmes meger Ǿamel ķılġan nersesiniñ cezāǿsı birilür yaǾnį izgü Ǿamel ķılġan 
bolsa izgü 

218.6 cezāǿ yavız Ǿamel ķılġan bolsa yavız cezāǿ birilür ( ) düristlikde bu 
künde ucmaħ 

218.7 iyeleri ( ) meşaķķatsiz işlerdedür hem niǾmetler birlen leźźetlenüvçilerdür 

( ) 

218.8 ucmaħ iyeleri hem ħatunları kölegelerdedür ( ) ziynetli serįrler 
üzerinde 

218.9 ŧayanup turuvçılardur ( ) ucmaħ iyeleri içün ucmaħda leźźetli 
yimişler 

218.10 bardur daħı alar içün daǾvā ķılġan ve arzu ķılġan nerseleri bardur ( ) 
raĥmet 

218.11 ķıluvçı rablerinden eytilüv yüzünden alarġa selām bardur yaǾnį allahü teǾālā ucmaħ 
iyelerine bi’źźāt yā ki 

218.12 ferişteler arķılı selām eytür ( ) ey kāfirler bu künde (ķıyāmet 
küninde) müǿminlerden 

218.13 ayruluñız ( ) ey ādem balaları sizge Ǿahd ķılmadım mu yaǾnį 
sizge allahdan 

218.14 başķaġa Ǿibādet ķılmav içün delįller taǾyįn ķılmadım mu elbette ķıldım 

( ) şeyŧānġa 

218.15 Ǿibādet ķılınmassızlıķ (şeyŧān sözi boyınça birmessizlik) birlen ( ) 
düristlikde ol 

218.16 şeyŧān sizniñ içün düşmānlıġı žāhir bolġan düşmāndur ( ) ve miñe Ǿibādet 
ķılıñız diyü Ǿahd 

218.17 ķılmadım mu ( birmedim mü) ( ) miñe Ǿibādet ķıluv toġrı ve ĥaķķ 

yoldur (  
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218.18 ) ve taĥķįķ şeyŧān sizden köp ħalķnı azdurdı ( ) 

218.19 eyā siz Ǿaķlıñıznı yürütüp ķarap şeyŧānnıñ düşmānlıġın bilür bolmadıñız mu 

( ) 

218.20 bu köziñizge körüngen nerse sizge vaǾde ķılınġan cehennemdür 

( ) bu künde 

218.21 dünyāda inkār ķıluvıñız sebebli cehennemge kiriñiz ve issilikni tatuñız 

( ) bu ķıyāmet küninde 

218.22 ādemlerniñ aġızlarını mührlermiz yaǾnį aġızlarunı söyleşüvden ŧıyarmız 

( ) ve bizge ādemlerniñ 

218.23 ķolları söyleşür ( ) daħı ayaķları güvahlıķ birür yaǾnį ķollarında ve 
ayaķlarında günāh 

218.24 eŝerleri žāhir bolur yā ki ķolları ve ayaķları ķılġan günāhları üzerine delālet ķılur 

(  

218.25 ) kesb ķılġan nerseleri birlen ( ) ve eger tilesek biz 
közleri 

218.26 üzerine mesĥ ķılurmız yaǾnį közlerini bütünley bitürüp śoķır ķılurmız ( ) 
bes Ǿādet 

218.27 itken yollarına aşuġurlar ( ) bes közsiz yolını niçük körürler 

(  

218.28 ) ve eger tilesek baśġan orunlarında śūretlerini almaşurmız 

( ) 

 

II / 219 

 

219.1 bes barurġa da küçleri yitmes daħı ķayturġa da küçleri yitmes 

( ) 

219.2 ve kimdür ol kişige uzun Ǿömr birsek ol kişini yaraŧıluvda işin eylendürürmiz yaǾnį ol 
kişige 

219.3 ķuvvet ornına żaǾįflik yaşlık ornına ķartlıķ kilür hemįşe żaǾįfligi artur ve ķuvveti kimiy 
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219.4 barur ( ) bes kāfirler bilmesler mi yaǾnį bu işlerge ķādir bolġan allah niçük 
ķabrlerden ķobaruvġa 

219.5 ķādir bolmasun kāfirler muĥammed (śalǾam)nı cırçı didiler allah teǾa şunı redd ķılup 
źikr ķılınaçaķ āyetni 

219.6 indürdi ( ) ve biz muĥammed (Ǿahm) ge ķurān üyretüvimiz birlen şiǾir 
üyretmedük çünki ķurān 

219.7 birlen şiǾirniñ lafżları da maǾnāları da başķa ( ) daħı muĥammed (Ǿahm)ge 
şiǾir münāsib de bolmadı 

219.8 ( ) bizniñ muĥammed (Ǿahm) ge üyretken nersemiz tügildür 
meger vaǾaždür daħı 

219.9 žāhir bolġan ķurāndur ve Ǿibādet ħānelerde oķula turġan semāvį bir kitābdur 

( ) tirük 

219.10 (Ǿaķllı) bolġan ādemni ķorķutsun içün ol ķurānnı indürüldi ġāfil ādem meyyit ĥükminde 
bolġanlıķı 

219.11 içün allah teǾa tirük ādemni didi ( ) daħı küfrlerinde devām itken 
ādemler 

219.12 üzerine Ǿaźāb sözi vācib bolsun içün ( ) eyā kāfirler bilmediler mi (  

219.13 ) düristlikde biz alar içün özimizniñ ķudret ķollarımız bar ķılġan 
nerselerden 

219.14 dört ayaķlı ĥayvānlar yaratduķ ( ) bes ol kāfirler ol dört ayaķlı 

219.15 ĥayvānlarġa ħocalardur ( ) daħı biz ol dört ayaķlı ĥayvānlarnı ol kāfirlerge 

219.16 boy śunuvçı ķılduķ ( ) bes ol dört ayaķlı ĥayvānlardandur 

219.17 atlanaçaķ ĥayvānları daħı ol ĥayvānlarnıñ itlerinden aşarlar ( ) daħı ol kāfirler 
içün 

219.18 ol dört ayaķlı ĥayvānlarda fāǿideler bardur cünleri ve tirileri kibi ( ) daħı 
içmelikler 

219.19 bardur (sütleri ve ķatuķları kibi) ( ) eyā yoķdur niǾmetlerge şükr ķılmaslar 

mı (  
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219.20 ) kāfirler allahnıñ şol ķadar kāmil ķudretini ve žāhir niǾmetlerini köre turup 
da allahdan başķa maǾbūdlar 

219.21 tutdılar ( ) maǾbūdları ŧarafından yardem birüvlerini ümįd itkenleri ĥālde 

(  

219.22 ) maǾbūdları kāfirlerge yardem birüvge ķādir bolmaslar ( ) 
ĥālbūkim ol kāfirler maǾbūdlarınıñ 

219.23 yardemi içün ĥāżir ķılınmış Ǿaskerlerdür yaǾnį maǾbūdlarımız śaķlar ve yardem iter 
diyü ĥażirlenüp turalar 

219.24 ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) kāfirlerniñ allahnıñ şerįgi bar digen sözleri 
sini ķayġurtmasun 

219.25 ( ) düristlikde biz kāfirlerniñ yaşrun ķılġan nerselerni de hem de 
āşikāre ķılġan 

219.26 nerselerni de bilemiz her ķayusı berāberinde tiyüşli cezā birürmiz ĥaşrniñ ĥaķlıġını 
iŝbātda allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ 

219.27 āyetni indürdi hem ol āyetniñ nuzūline sebeb şol ħalef oġlı übeyy bir vaķtde ķolına 
ķuruġan süyek tutup 

219.28 resūl allahġa kildi hem ol süyekni ķolı birlen taratup körsetdi ve eytdi ey muĥammed 
(Ǿahm) allah bu ķurup 

219.29  ve taralup bitken süyekni de tirgüze diyü iǾtiķād ķılasun mı didi resūl allah eytdi belį 
şulay iǾtiķād ķılam 
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220.1 allah bu süyekni de tirgüzür hem sini de tirgüzüv cehennemge kiritür didi 

( ) eyā ādem ( ĥalef oġlı 

220.2 übeyy) bilmedi mü ( ) düristlikde biz ādemni meni śuvından yaratduķ 

( ) 

220.3 bes şol vaķtde ādem bizge žāhir ve ķatı daǾvā birlen daǾvā ķılışuvçıdur özini meni 
śuvından yaratķan allahnıñ 
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220.4 ķaytadan yaraŧuvını inkār ite ( ) ve ķuruġan süyek birlen bizge meŝel beyān 

itdi ( ) 

220.5 daħı öziniñ necs meni śuvından yaratıluvını unutdı ( ) ol ādem 
eytdi 

220.6 bu süyekni kim tirgüzür ĥālbūkim bu süyek çürügen ve taralġan diyü yaǾnį bu süyekni 
çürüp ve taralup bitkenniñ 

220.7 śoñında evvelgi ĥāletine kim ķaytarur diyü ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) bu kişige eyt sin 

220.8 bu süyekni ol mertebede yoķdan bar  ķılġan allah tirgüzür ( ) ve ol 
allah bütün ħalķnı ayurup 

220.9 ayurup bilüvçidür ve niçük yarataçaġını da bilür ( ) 
şundayın allahdur 

220.10 ol allah sizniñ içün caşıl śulı aġaçdan (merħ birlen Ǿafar aġaçı) oŧ çıġarur 

(  

220.11 bes şol vaķtde siz ol caşıl aġaçdan śoġup oŧ çıġarursız yaǾnį bu aġaçdan çıķġan nerseniñ 
oŧ boluvında 

220.12 şik ķılmaysız bes caşıl aġaçdan oŧ çıġarurġa ķādir bolġan allah niçük ölüklerni 
tirgüzürge ķādir bolmasun 

220.13 ĥālbūkim caşıl aġaçda otnıñ żıddı bolġan śu da bar 

( ) 

220.14 eyā uluġ bolġan köklerni daħı yirlerni yaratķan allahnıñ küçi yitküçi tügil mi 

( ) 

220.15 ādemlerniñ źātda śıfatda meŝeli bolġan ādemlerni yaratuvġa yā ki köklerge ve yirlerge 
nisbet kiçkinelikde ve ĥaķįrlikde 

220.16 ādemlerniñ  meŝeli bolġan ādemlerni yaratuvġa ķādir tügil mi maǾnāsında (belį) belį 

allah ķādirdür ( ) 

220.17 ve ol allah köp maħlūķlar yaratuvçı ve köp bilüvçidür yaǾnį allahnıñ maħlūķı ve 

maǾlūmı köpdür (  
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220.18 ) ançaķ allahnıñ emri bir nerseniñ bar boluvını tilegen vaķtde ( ) ol 
nersege bar bol 

220.19 sin dimekidür ( ) bes ol nerse bar bolur ( ) bes 
ķudretinde 

220.20 her nerseniñ mülki bolġan allahġa müşriklerniñ śıfatlaġan nerselerinden yıraķlıķ bardur 

( ) daħı 

220.21 ol allahġa hemmeñiz ķaytarılmış bolursız  yasin sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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220.22 otuz yidinçi sūre sāfāt sūresi mekkede ingen yüzde siksen iki āyet 

220.23 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

220.24 ( ) Ǿibādetde śāf bolġan müǿminlerniñ nefsleri birlen ķasem ķılup eytemün yā 
ki Ǿubūdiyet maķāmında 

220.25 śāf bolġan ferişteler birlen ķasem itüp eytemün maǾnāsında ( ) daħı 
küfrden ve bozuķlıķlardan 

220.26 ŧıyġuçı namāz birlen yā ki buluŧlarnı ķorķutup sürüvçi ferişteler birlen ķasem itüp 

eytemün (  

220.27 ) daħı allahnıñ źikrini (ķurānnı) oķuvçı nefsler birlen ķasem itüp eytemün 

( ) 

220.28 düristlikde sizniñ maǾbūdıñız elbette birdür ( ) ol maǾbūdıñız 
köklerniñ 
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221.1 hem yirlerniñ terbiye itüvçisidür ( ) daħı kökler birlen yirler 
arasında 

221.2 bolġan nerselerniñ terbiye itüvçisidür hem ķuyaşnıñ žāhir bola turġan hem ġāǿib bola 
turġan orunlarınıñ 

221.3 rabbisidür ( ) düristlikde biz sizge yaķın bolġan kökni ziynetledük 

221.4 ( ) yuldızlar ziyneti birlen ( ) daħı yuldızlarnı her  
bir allahnıñ 

221.5 ŧāǾatinden çıķġan şeyŧāndan yalķunlar aŧuv birlen śaķladuķ ( ) 
şeyŧānlar işitürge 

221.6 bülend bolġan cemāǾatke (feriştelerge) ķulaķ śalmaslar yaǾnį ferişteler sözini işitmesler 

(  

221.7 ) ķavlap yiberüv içün kökniñ her yaġından yuldızdan ĥāśıl bolġan oŧ 
oçķunları 
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221.8 birlen aŧılmış bolurlar ( ) daħı ol şeyŧānlar içün mundan başķa da 
hemįşe 

221.9 bolġan Ǿaźāb (āħiret Ǿaźābı) bardur ( ) meger şeyŧānlardan ferişteler 
sözini işitürler 

221.10 ferişteler sözini kinet orlap alġan şeyŧānlar ġına ( ) bes ol şeyŧānġa 
yaķŧı 

221.11 yuldız oŧınıñ uçķunı iyerür bu źikr ķılınġan nerselerde vāķıǾage hem ĥüsnge aślā ħilāflıķ 
yoķ çünki 

221.12 hiç kim yuldızlar Ǿāleminiñ bizniñ Ǿālemimizge başķa bolġan bir Ǿālem boluvını inkār 
ķıla almaydur hem yuldızlar 

221.13 Ǿaleminiñ bizniñ Ǿālemimizden artuķ ķuvve-i rūĥāniye kemālāt-ı Ǿilmiye birlen 
ziynetlengen bolġanlıķnı da inkār ite 

221.14 almay çünki bu yuldızlar Ǿālemi köz körüvinde bizden yuġarı hem vucūdda bizden ilk 
elbette vucūdke 

221.15 iyergen kemālātda bizden üstün bolalar indi ķuvve-i rūĥāniye-i sufliyeden bolġan 
şeyŧānlarnıñ ādem nevǾisinden 

221.16 dostlar tutup alarġa ġayb nerselerden ħaberler kitürüv içün ķuvve-i rūĥāniye-i 
Ǿulviyeden Ǿilmler orlavı da 

221.17 hem allahnıñ alarnı yuldız uçķunları birlen aŧup da Ǿaķlge yıraķ tügil eger eytseñ bu 
yuldızlarnıñ 

221.18 uçķunlarınıñ tüşüvine tabįǾį sebeb bar şeyŧānlar mundaki içün tügil diyü cevāb da 
eytürmiz ecśām-ı 

221.19 nāriyye bolġan şeyŧānlarnıñ bu yuldız kibi körüngen uçķunlarġa toġrı kilüvi vaķtinde 
şol uçķun 

221.20 larnıñ tüşüvine sebeb ŧabįǾį mevcūd bolur niteki tilifon ve tiliġram yiplerinin saçıluvı 
vaķtinde buluŧdaġı 

221.21 iliktiriķ (kehribāǿġa) teŝįr ĥāśıl bola ve nitek iliktiriķ yipleri özi ötüp kitken havāǿ 
orŧasında 

221.22 közge körüngen özgerişni peydā ķıla bes yaġmurlardan ve śāǾiķadan Ǿādetden tış 
nerseler tüşe şunıñ 

221.23 kibi şeyŧānlarnıñda havā orŧasında ötüvi bu uçķunlarnıñ ĥareketinde bir türli inķılābnı 
peydā ķılur da 

221.24 ol inķılāb uçķunlarınıñ tüşüvine sebeb bolur eger şeyŧān ne nerse diyü sūǿāl ķılsañ 
allahnıñ ħalķından 
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221.25 bir maħlūķ bizni ol köre biz anı körmeymiz diyü cevāb birürmiz Ǿulūm-ı ŧabįǾiye 
Ǿulemāsı maddege başķa Ǿavālim-i 

221.26 Ǿaķliyye iŝbāt ķılalar bes Ǿālem maĥsūsdan başķa Ǿavālim-i Ǿaķliye boluv cāǿiz bolġaç 
bu işlerde Ǿaķlge ħilāf 

221.27 nerse yoķ (śaffetü’l-Ǿirfān) ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) ādem balalarından 

fetvā ve ħaber iste (  

221.28 ) yaraŧuv yüzinden alar ķaŧıraķ mı  yā ki biz yaraŧķan munlar mı yaǾnį 
kökler ve yirler 

221.29 hem kök birlen yir arasında bolġan nerseler ferişteler yuldızlar yaķŧı uçķunlar 

( ) 
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222.1 düristlikde biz ādemlerni yapışķuçı balçıķdan yaratduķ ( ) belki ey 
muĥammed (Ǿahm) 

222.2 sin allahnıñ ķudretinden kāfirlerniñ baǾŝni inkār ķıluvlarından Ǿaceblendiñ ve kāfirler 
siniñ Ǿaceblenüviñden 

222.3 ve baǾŝni söyleviñden masħara ķılalar ( ) her ķayçan vaǾažlanmış 
bolsalar bir nerse 

222.4 birlen vaǾažlanmaylar yaǾnį ķabūl itmeyler ( ) ve her ķayçan 
eytüvçiniñ rastlıġına 

222.5 delālet ķıla turġan maǾcize körseler bik artuķ masħara ķılalar 

( ) daħı 

222.6 eyteler bu bizniñ körgen nersemiz (muǾcize) tügildür meger siĥrlıġı žāhir bolġan siĥrdur 

diyü ( ) 

222.7 eyā biz her ķayçan ölsek ( ) tofraķ ve çürügen süyekler bolsaķ 

( ) eyā biz 

222.8 ķabrlerimizden ķobarılmış bolurmız mu ( ) hem evvelgi atalarımızda 

ķobarılmış bolurlar mu (  
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222.9 ) ey muĥammed Ǿahm cevābda eyt sin belį ķobarılmış bolursız ve 
ĥālbūkim siz ħorlar 

222.10 bolursız yaǾnį ħor ve rüsvāy bolġanıñız ĥālde ķobarılmış bolursız 

( ) bes ançaķ 

222.11 ķabrlerden ķobarıluv bir mertebe ķıçķuruvdur başķa nerse tügildür ( ) bes 
şol vaķtde (yaǾnį bir 

222.12 mertebe ķıçķurılġan vaķtde kāfirler ķabrlerinden tirük bolġanları ĥālde tururlar da 
özlerine keleçek nerselerni 

222.13 körürler yaǾnį özlerine ķılınaçaķ nerselerni küterler ( ) daħı 
eytürler ni 

222.14 ĥasret bizge Ǿamellerimiz berāberinde cezāǿlana turġan künimiz bu cezāǿ künidür diyü 

( ) ferişteler 

222.15 kāfirlerge cevāb birüp eytürler bu kün ĥaklıķ birlen bāŧıl arasını ayuruv künidür 

(  

222.16 ) şundayın ĥaķķ birlen bāŧıl arasını ayuruv künidür siz ol künni yalġanġa tutar 
boldıñız 

222.17 ( ) allahü teǾālā feriştelerge emr ķılup eytedür küfr sebebli 
özlerine žulm 

222.18 ķılġan ādemlerni hem de ħatunlarunı yā ki özleri kibi śanemge Ǿibādet ķıluvçı 
yoldaşlarunı 

222.19 orunlarından ķobarıñız ( ) daħı alarnıñ allahdan başķa Ǿibādet 
ķılġan 

222.20 nerselerini yaǾnį śanemlarnı ( ) bes hemmesini ceĥįm tamuġınıñ 
yolına köndüriñiz 

222.21 ( ) daħı alarnı muvaķķıfda toķtatıñız düristlikde alar iǾtiķādlarından 
hem de 

222.22 Ǿamellerinden śoralmış bolurlar ( ) ni boldı sizge baǾżıñız baǾżıñızġa 
yardem 

222.23 ķılışmaysız diyü eytilür ( ) belki alar bu künde (ķıyāmet küninde) 
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222.24 baş tartuvdan Ǿācizlikleri içün boy śunmışlardur ( )  

222.25 ķıyāmet küninde kāfirlerniñ baǾżısı baǾżısına (iyerilmişleri iyerüvçilerine) şelte ķılışup 

222.26 śoraşķanları ĥālde yüzlerini ķarşı ķılurlar ( ) 

222.27 iyergen kāfirler iyerilmişlerine eytürler düristlikde siz bizge cihetlerniñ oñından yaǾnį 

222.28 ķuvvetlireginden kiledür idiñiz şol sebebli biz sizge iyerdükde helāk bolduķ diyürler 
göyā ki bizge eytkendi 

222.29 yiridür idiñiz ( ) iyerilmiş kāfirler eytürler biz sizni azdurmaduķ 
belki siz öziñiz 

 

II / 223 

 

223.1 įmān kitürüvçi bolmadıñız şol sebebli öziñiz azdıñız ( ) ve 
bizniñ içün 

223.2 azduruvġa sizniñ üzeriñizge iħtiyār bolmadı yaǾnį bizniñ sizni küfr üzerine küçlerge 
iħtiyārımız bolmadı 

223.3 ( ) belki siz öziñiz azġunlıķnı iħtiyār ķılġan ķavm boldıñız 

( ) bes bizniñ 

223.4 üzerimizge rabbimizniñ cehennemni ādemler, cinler birlen tutururmun digen sözi ŝābit 

boldı ( ) 

223.5 düristlikde biz Ǿażābnı hemmemiz tatuvçılarmız ( ) bes biz 
sizni azdurduķ yaǾnį 

223.6 azġunlıķġa ündedük anıñ içün düristlikde biz özimiz azuvçılardan bolduķ 

(  

223.7 ) bes düristlikde iyerüvçi kāfirler iyerilmişler de ķıyāmet küninde Ǿaźābda 
ortaķlardur yaǾnį 

223.8 azġunlıķda ortaķ bolduķları kibi ( ) düristlikde biz oşandaķ yaǾnį 
bularġa 

223.9 ķıluvımız kibi ķıluvımız müşriklerge ( ) düristlikde ol müşrikler boldılar 

( ) her ķayçan 
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223.10 ol müşriklerge eytilse ( ) hiç maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ yoķ meger allah (teǾālā) gine 

diyü ( ) bu allahnı 

223.11 birley turġan sözden tekebbürlenür boldılar ( ) daħı müşrikler 
eytür boldılar 

223.12 eyā biz maǾbūdlarımıznı ķoyġuçılar mı ( ) dįvāne bolġan cırçı içün yaǾnį 
muĥammed (Ǿahm) içün 

223.13 diyü ( ) belki muĥammed (Ǿahm) ĥaķnı (tevĥidni) kitürdi 
daħı resūllerni taśdįķ 

223.14 ķıldı yaǾnį muĥammed (Ǿahm) nıñ kitürgen tevĥįdi ĥaķdur ve delįl birlen ŝābitdür hem 
bu tevĥįdde muĥammed (Ǿahm)ge 

223.15 başķa peyġamberler de muvāfıķ boldı ( ) düristlikde siz 
rencitküçi Ǿaźābnı tatuvçı 

223.16 sız ( ) daħı siz cezālanmassız meger Ǿamel ķılġan nerseñizniñ 
cezāsı birlen gine 

223.17 cezālanursız ( ) likin allahnıñ Ǿibādetde iħlāślı ķulları 

( ) 

223.18 allahnıñ Ǿibādetde iħlāślı ķulları içün bilgüli bolġan rızķ bolġuçıdur ( ) 
leźźetlene 

223.19 turġan yimişler bolġuçıdur ol yimişlerniñ meşaķķatsiz irişüvinde Ǿibādetde iħlāślı ķullar 
ĥürmetlenmişlerdür 

223.20 ( ) niǾmetler ucmaħlarındadur alar ( ) birisi birisine ķarşı 
bolġanları 

223.21 ĥālde serįrler üzerindedür ( ) ol Ǿibādetde iħlāślı ķullar üzerine 
közlerge 

223.22 žāhir bolġan içmelikden kāseler birlen ŧavāf ķılınmış bolur ( ) ol 
kāseler aķlardur hem 

223.23 içüvçilerge leźźetlilerdür ( ) ol kāsede (içmeliginde) Ǿaķllarnı bozuv yoķdur 

( ) 
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223.24 daħı ucmaħ ehilleri ol kāseden içüp isitmesler de ( ) daħı 
ucmaħ 

223.25 ehilleri ĥużūrında közleri irlerine gine ķısķartılġan uluġ közli mātūr ķızlar bardur 

(  

223.26 ) göyā ki ol ķızlar śāflıķda ve aķlıķda tözenden az ġına da śarılıķ birlen 
ķatnaşuvdan śaķlanmış 

223.27 bolġan teve ķuşınıñ yomırķası kibidürler ( ) içmelik içken 
vaķtde ucmaħ 

223.28 ehlleri baǾżısı baǾżısından śoraşķanları ĥālde yüzlerini ķarşı ķılurlar yaǾnį birisi 
ikinçisine yüzini 

223.29 yöneldürür ( ) içmelik içkende söyleşkende ucmaħ ehllerinden 
bir eytüvçi 

 

II / 224 

 

224.1 eytür düristlikde minim dünyāda bir dostum bar idi ( ) eyā sin 
baǾŝni taśdįķ 

224.2 ķıluvçılardan mı diyü mini şelte ķılup eytedür idi ( ) her ķayçan 
biz ölsek 

224.3 hem tofraķ ve çürügen süyekler bolsaķ ( ) eyā biz şundan śoñ tirilüp 
cezālanmış bolurmız mu diyü 

224.4 eytedür idi ( ) bu eytüvçi ucmaħdaġı yoldaşlarına eytdi eyā siz tamuġ 
ehline ķararsız mı 

224.5 dünyādaġı dostumnı sizge körsetür idim bizniñ ornımız nindi de anıñ ornı niçük idügini 
bilür idiñiz 

224.6 ( ) bes bu eytüvçi tamuġdaġı dostına ķaradı da dostını ceĥįmniñ 
ortasında kördi 

224.7 ( ) bu eytüvçi eytdi ķasem itüp eytemün düristlikde sin miñe yaķın 

224.8 boldıñ mini azduruv birlen helāk ķıluvıñ içün ( ) ve 
eger miñe rabbimniñ 



  1668

224.9 hidāyet niǾmeti irişmegen bolsa idi elbette min siniñ birlen birge ceĥįmde ĥāżir 
ķılınmışlardan bolur idim 

224.10 ( ) bes bu eytüvçi dostına eyā biz ucmaħda mengü ķalup bir de ölmeymiz 

mi (  

224.11 ) meger dünyāda bolġan evvelgi ölüm birlen ölemiz mi ( ) daħı 
biz Ǿaźāb ķılınmış da 

224.12 tügilmiz mi bu sözni ucmaħdaġı bir ādem ceĥįm tamuġındaġı dostına taķrįǾ içün ve 
allahnıñ birgen niǾmetine 

224.13 Ǿaceblenüvi içün eytdi ĥāśıl maǾnāsı şol müǿminler cennetde aślā ölümni körmeyler 
meger dünyādaġı evvelgi 

224.14 ölümlerini gine kördiler ammā kāfirler tamuġda her sāǾatde ölümni arzu ķılalar 

( ) 

224.15 düristlikde bu niǾmet hem cennetde mengü ķaluv Ǿaźābdan ķutuluv elbette uluġ 
saǾādetke irişüvdür bu söz meźkūr 

224.16 eytüvçiniñ sözi yā ki allahü teǾālā sözi ( ) munıñ kibi uluġ 
niǾmetlerge irişüv 

224.17 içün Ǿamel ķıluvçılarnıñ Ǿamel ķıluvı vācib bolur ammā maĥż-ı dünyā niǾmetlerine 
irişüv içün gine Ǿamel ķılmasķa 

224.18 tiyüş ( ) ķonaķ żiyāfeti ( ) eytüp ĥażirlenüv yüzinden bu 
źikr ķılınġan 

224.19 niǾmetler izgü mi yā ki zaķķūm aġaçınıñ yimişi izgü mi ( ) 
düristlikde biz zaķķūm 

224.20 aġaçnı küfr sebebli özlerine cebr ķıluvçılarġa dünyāda miĥnet āħiretde Ǿaźāb ķılduķ 
çünki tamuġda 

224.21 zaķķūm aġaçı bar digeç kāfirler niçük ot içinde aġaç tursun ot aġaçnı yandura diyü inkār 
itdiler 

224.22 allahnıñ ot birlen śunı bir aġaçda cıyuvġa ķādir idükni bilmediler elbette ot birlen śunı 
bir aġaçda 

224.23 cıyuvġa ķādir bolġan allah otdan aġaçnı śaķlarġa da ķādir ( ) 
düristlikde 

224.24 ol zaķķūm aġaçı ceĥįmniñ tübinde ösüp çıķġan bir aġaçdur ( ) 
göyā ki 
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224.25 ol zaķķūm aġaçınıñ yimişleri köz körüvinde ķabāĥatlikde şeyŧānlarnıñ başları kibidür 
bir körkem nerseni 

224.26 feriştege oħşatılġan kibi bik ķabāĥat nerseni de şeyŧānġa oħşatulsa munıñ kibilerge 
(tehvįlāt-ı lisāniyye) 

224.27 diyler niteki emrü’l-ķaysnıñ ( ) digen 
ķulında 

224.28 mażmūnı zinā ķılġan ħatunımnıñ iri mini öltüre alur mı miñe Ǿarablar ķaşında birinçi 
derecede muǾteber bolġan 

224.29 (müşāref) ķaryelerine nisbet birilgen şūreli tişi kibi yalŧıravıķlı ötken ķılıçlar lāzım 
bolduķı ĥālde 

 

II / 225 

 

225.1 maǾnāsında yā ki şeyŧāndan murād köz körüvinde ķabāĥat bolġan ķorķunçlı cılan murād 

( ) 

225.2 bes düristlikde kāfirler ol zaķķūm aġaçından (yimişinden) aşaġuçılardur 

( ) bes 

225.3 ol za um aġaçından aşav birlen ķurśaķlarnı ŧolŧuruvçılardur (ķķ ) 
munıñ 

225.4 śoñında ol kāfirlerge zaķķūm aġaçı üstüne (aşav üstüne) issi śu birlen ķatnaşdurulġan 
içmelik bardur 

225.5 ( ) munıñ śoñında ol kāfirlerniñ ķaytaçaķ orunları elbette ceĥįm 

śarıdur (  

225.6 ) düristlikde ol kāfirler özleriniñ atalarını azġanlar tapdılar 

(  

225.7 ) bes ol kāfirler atalarnı azġanlar tapsalar da atalarınıñ izlerinde cügürmiş 
bolurlar yaǾnį 

225.8 atalarınıñ azġunlıķda boluvını bile turup da atalarına iyerürler 

( ) 
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225.9 ve taĥķįķ mekke kāfirlerinden ilkde evvelgilerniñ köpisi ĥaķķ yoldan azdı 

(  

225.10 ) ve taĥķįķ siniñ ķavmiñden evvelgi kāfirlerge de ķorķutuvçı peyġamberler 

yiberdük (  

225.11 ) bes ey muĥammed (Ǿahm) iǾtibār ķılup ķara peyġamberleri ŧarafından 
ķorķutulmış 

225.12 kāfirlerniñ śoñġı ĥālleri niçük boldı yaǾnį nindeyin ķaŧılıķlarġa ve nindeyin 
rüsvālıķlarġa tüşdiler 

225.13 ( ) meger śoñġı ĥālleri ķaŧılıķ ve rüsvālıķ bolmadı allahnıñ Ǿibādetini 
iħlās birlen 

225.14 ķılġan hem peyġamberlerniñ ķorķutuvı sebebli ġafletden oyanġan ķulları ġına 

( ) ve taĥķįķ 

225.15 bizge ķavminden ümįd kisken zamānda nūĥ duǾā ķıldı ( ) bes biz nūĥ 
(Ǿahm)nıñ duǾāsını 

225.16 körkem ķabūl itüv birlen ķabūl itdük ķasem itüp eytse ni ħoş ķabūl itüvçilermiz biz 

(  

225.17 ) daħı biz nūĥ (Ǿahm) hem de ehlini uluġ ķayġudan ( śuġa baŧuvdan 
yāħūd ķavminiñ 

225.18 rencitüvinden) ķutķarduķ ( ) daħı nūĥ (Ǿahm)nıñ balalarını 
selāmet ķaluvçılar 

225.19 ķılduķ bütün dünyādaġı ħalķ nūĥ Ǿahmnıñ balalarından taralġan kimede nūĥ Ǿahmnın 
balalarından hem balaları 

225.20 nıñ ħatunlarından başķa kişi hemmesi öldi digenler ( ) daħı nūĥ 
üzerine 

225.21 özinden śoñġılar içinde körkem ŝenā ķaldurduķ ( ) ol körkem 
ŝenā şol 

225.22 bütün Ǿālemde bolġan ħalķnıñ nūĥ (Ǿahm)ķa selām bolsun digen sözleri 

( ) 
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225.23 düristlikde biz izgülik ķıluvçılarnı şulay cezāǿlarmız ( ) düristlikde 
ol nūĥ 

225.24 (Ǿahm) bizniñ įmān kitürüvçi ķullarmızdandur ( ) munıñ śoñında 
ikinçilerini (nūĥ 

225.25 hem ehlinden başķalarnı) ġarķ ķılduķ ( ) daħı düristlikde nūĥnıñ 
įmānda 

225.26 hem uśūl-i dįnde iyerüvçilerinden ibrāhįm (Ǿahm)dur nūĥ Ǿahm birlen ibrāhįm Ǿahm 
arasında iki miñde 

225.27 altı yüz ķırķ yıl bolup aralarında iki peyġamber (hūd ve śāliĥ Ǿahm) kilüp kitkenler 

(  

225.28 ) ey muĥammed (Ǿahm) şol vaķtni isiñe tüşür ibrāhįm rabbine köñil 
āfetlerinden selāmet bolġan 

225.29 śāf köñil birlen kildi ( ) şol vaķtde ibrāhįm (Ǿahm) atasına 
hem ķavmine 

 

II / 226 

 

226.1 sizni nersege Ǿibādet ķılasız didi ( ) iftirāǿ içün allahdan başķa 

226.2 maǾbūdlarnı tileysiz mi ( ) bes bütünǾālemniñ terbiye ķıluvçısı 
ĥaķında nidür sizniñ 

226.3 gümānıñız yaǾnį maǾbūd bolurġa lāǿiķ bolġan bütün Ǿālemniñ terbiye idüvçisi bolġan 
allahnıñ Ǿibādetni ķoyasız 

226.4 ve allahġa Ǿibādetde Ǿāciz bolġan maǾbūdlarıñıznı şerįk ķılasız bu ĥuśūśda gümānıñız 

nerse ( ) 

226.5 ibrāhįm Ǿahmnıñ ķavmi Ǿıydlerine birge baruvnı ötündiler de bes ibrāhįm Ǿahm yuldızġa 

bir mertebe ķaradı (  

226.6 ) bes ibrāhįm (Ǿahm) yuldızġa ķaraġaç eytdi min avruvmun diyü yaǾnį nücūm 
Ǿilmi birlen öziniñ 

226.7 avruv boluvına istidlāl ķıldı ibrāhįm Ǿahm ķavmi müneccimler idi ekŝer avruvları ŧāǾūn 
(haleyra) idi 
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226.8 ibrāhįm Ǿahm ķavminiñ Ǿıyd künlerinde Ǿibādet ħanelerine çıķmas içün ķavmine öziniñ 
avruv idükni 

226.9 bildürdi bu avruvnıñ yolundan bik ķorķalar idi ( ) bes ķavmi ibrāhįm 
Ǿahmdan 

226.10 arŧları birlen bolġanları ĥālde yüz döndürdiler çünki ibrāhįmde bolġan avruvnıñ özlerine 

226.11 yoġuvından ķorķdılar ( ) bes ibrāhįm Ǿahm ķavminiñ maǾbūdları yanına 
yaşrun gine 

226.12 kitdi ( ) bes ibrāhįm Ǿahm śanemlerge ħorlap eytdi eyā ŧaǾām aşamaysız 

mı (  

226.13 ) ni boldı sizge söyleşmeysiz ve minim sözime cevāb birmeysiz diyü 

( ) 

226.14 bes ibrāhįm Ǿahm śanemlerge oñ ķolı birlen śoġuv yüzinden yaşrın meyl itdi yā ki 
śanemleriñizni 

226.15 vaŧurmun digen yemįn sebebli meyl itdi maǾnāsında ĥāśıl ibrāhįm Ǿahm śanemlarnı 
vatdı ķavmi 

226.16 śanemlarnıñ vaŧıluvını körkeç kim ve vaŧķanlıķnı tikşirdiler ibrāhįm vaŧķandur diyü 

žann ķıldılar (  

226.17 ) bes aşuķġanları ĥālde ibrāhįm (Ǿahm)ge yöneldiler ( ) 
ibrāhįm 

226.18 (Ǿahm) ķavmine eytdi eyā siz öz ķolıñız birlen yaśaġan śanemlerge Ǿibādet ķılasız mı 

(  

226.19 ) ĥālbūkim allah sizni de hem sizniñ işlegen nerseñizni de yaratdı 

( ) ibrāhįm 

226.20 ķavmi baǾżısı baǾżısına eytdiler ibrāhįm içün bir binānı binā ķılıñız ( ) bes 
ibrāhįmni 

226.21 issi oŧķa ŧaşlañız ( ) bes oŧķa ŧaşlav birlen ibrāhįmge mekr ķıluvnı tilediler 

226.22 ( ) bes mekr ķıluvçı ibrāhįm (Ǿahm)nıñ ķavmini ĥįlelerini bāŧıl ķıluv 
birlen ħor 
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226.23 ve töben mertebeli ķılduķ ( ) daħı ibrāhįm (Ǿahm) eytdi düristlikde min 
rabbim 

226.24 ķoşķan orunġa (şāmġa) baruvçımun ( ) rabbim mini maķśūme köndürür yā ki 
dįnimde tüzük bolġan 

226.25 nersege köndürür ( ) ey rabbim miñe izgülerden bolġan balamnı 

hibe ķıl (  

226.26 ) bes biz ibrāhįmge şefķat iyesi bolġan ir bala ismāǾįl (Ǿahm) birlen süyünç 
birdük 

226.27 ( ) bes ol bala ibrāhįm (Ǿahm) birlen birge yürürge irişken zamānda (on 
üç yaşında 

226.28 idi digenler) ( ) ibrāhįm (Ǿahm) eytdi ey kiçik süyükli oġlum 

(  

226.29 ) düristlikde min tüşimde köremün düristlikde min sini boġazlaymun yaǾnį 
tüşimde sini 

 

II / 227 

 

227.1 boġazlavnı köremün ibrāhįm Ǿaleyhi’s-selām źü’l-ĥicce ayınıñ sikizinçi kiçesinde tüş 
kördi tüşünde birev 

227.2 eytdi ey ibrāhįm allah siñe balañnı boġazlav birlen emr ķıladur diyü ibrāhįm Ǿaleyhi’s-
selām yuķusından 

227.3 oyanġaç tüşinne şik ķıldı bu tüş allahdan mı yā ki şeyŧāndan mı diyü źü’l-ĥiccenin 
toķızınçı kiçesinde 

227.4 yine şol tüşni kördi şunıñ śoñında bildi bu tüş allahdan iken źü’l-ĥicceniñ onunçı 
kiçesinde 

227.5 yine şol tüşni kördi şundan śoñ ismāǾįl Ǿahmnı boġazlarġa ķaśd ķıldı şunıñ içün de źü’l-
ĥicceniñ 

227.6 sikizinçi künine terdiye toķızınçı künine Ǿarife onıñçı künine naĥr diyüledür baǾżılar 
ismāǾįl Ǿahmnı 

227.7  ķabįĥ allah digenler ( ) bes ey oġlum fikr ķılup ķara nindi reǿy (fikr) 
birürsün 
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227.8 ( ) ismāǾįl Ǿahm eytdi ey atam ne nerse birlen buyuruldıñ şunı ķıl 

(  

227.9 ) eger allah tilese mini boġazlavġa śabrlıķ ķıluvçılardan ŧaparsun 

( ) 

227.10 bes ibrāhįm birlen oġlı ismāǾįl Ǿaleyhimü’s-selā allahnıñ emrine boy śunġanları 
zamānda yaǾnį 

227.11 ibrāhįm Ǿahm oġlını boġazlarġa ismāǾįl Ǿahm bolġazlanurġa rāżı bolġanları zamānda 

( ) 

227.12 daħı atası ismāǾįl Ǿahmnı māñlayı üzerine yaķġan zamānda yaǾnį ibrāhįm Ǿahm ismāǾįl 
Ǿahmnı 

227.13 yānį üzerine yıķdı da ismāǾįl Ǿahm māñlayınıñ bir çiti üzerine tüşdi 

( ) 

227.14 bir nidāǿ ķılduķ ey ibrāhįm ( ) taĥķįķ tüşiñni rastladıñ 

( ) 

227.15 düristlikde biz izgülik ķıluvçılarnı şulay izgü cezāǿ birlen cezālarmız 

( ) 

227.16 düristlikde balanı boġazlav birlen emr ķıluv elbette iħlāślı ādemni iħlaśsız ādemden 
ayuruvçı eytiledür 

227.17 ( ) daħı biz boġazlav birlen buyurulmışnı yaǾnį ismāǾįlni uluġ gevdeli 
boġazlana 

227.18 turġan ĥayvān (teke) birlen fidyeledük bu āyetler delālet ķıladur balasını boġazlav birlen 
neźr itken 

227.19 kişige ķoy boġazlav vācib boluvġa ( ) daħı biz ibrāhįm üzerine özinden 
śoñġı 

227.20 ħalķ içinde körkem ŝenā ķaldurduķ ( ) ol körkem ŝenā şol özinden 
śoñġılarnıñ 

227.21 ibrāhįmge selām bolsun digen sözleri ( ) izgülik ķıluvçılarnı şulay 

227.22 cezāǿlarmız ( ) düristlikde ol ibrāhįm Ǿahm bizniñ įmān kitürüvçi 
ķullarımızdandur 
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227.23 ( ) daħı biz ibrāhįm Ǿahmge isĥāķ birlen (isĥāķ Ǿaleyhi’s-selāmnıñ dünyāġa 
kilüvi 

227.24 birlen) süyünç birdük ( ) peyġamberligi birlen ĥükm ķılınmış izgülerden 
boluvı 

227.25 taķdįr ķılınmış bolġan ĥālde ( ) daħı biz ibrāhįm üzerine 

227.26 balaları içinde daħı isĥāķ üzerine śalebinden benū isrāǿįl peyġamberlerini çıġaruv birlen 

227.27 mübāreklikni birdük ( ) daħı ibrāhįm birlen isĥāķnıñ balalarından 

227.28 izgüleri bardur ( ) daħı özine žulm ķıluvı žāhir bolġan žālimleri de bardur 

227.29 ( ) ve taĥķįķ biz mūsā birlen hārūn (Ǿahm) üzerine enǾām ķılduķ 
yaǾnį alarġa 

 

II / 228 

 

228.1 peyġamberlik hem de dünyā ve āħiret fāǿidelerini birdük 

( ) daħı mūsā 

228.2 birlen hārūnnı hem ķavmlerni uluġ ķayġudan yaǾnį firǾavūnnıñ ġalebesinden yā ki śuġa 
ġarķ boluvdan 

228.3 ķutķarduķ ( ) daħı biz mūsā birlen hārūnġa hem ķavmlerine 
yardem birdük 

228.4 bes alar firǾavunge hem ķavmlerine üstün boldılar ( ) daħı 
mūsā birlen 

228.5 hārūn (Ǿahm)ge bik körkem beyān ite turġan kitābnı (tevrātnı) birdük 

( ) 

228.6 daħı mūsā birlen hārūnnı ĥaķlıķġa irişdüre turġan yolġa köndürdük 

( ) 

228.7 daħı mūsā birlen hārūn üzerine özlerinden śoñġılar içinde körkem ŝenānı ķaldurduķ 

(  

228.8 ) ve ol körkem ŝenā özlerinden śoñġı ādemlerniñ mūsā birlen hārūnġa selām 
bolsun 
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228.9 digen sözleridür ( ) düristlikde biz izgülik ķıluvçılarnı şulay 
cezāǿlarmız 

228.10 ( ) düristlikde mūsā birlen hārūn bizniñ įmān kitürüvçi 
ķullarımızdandur 

228.11 ( ) daħı düristlikde ilyās (Ǿahm) elbette dįn üyretür içün 
yiberilgen 

228.12 ilçilerdendür ( ) ey muĥammed (Ǿahm) şol vaķtni isiñe tüşür ol vaķtde 
ilyās (Ǿahm) 

228.13 ķavmine ey ķavmim eyā allahnıñ Ǿaźābından ķorķmaysız mı didi 

( ) eyā siz 

228.14 baǾl ismli śanemge Ǿibādet ķılasız mı daħı yaraŧuvçılarnıñ iñ körkemi bolġan allahġa 
Ǿibādet ķıluvnı 

228.15 ķoyasız mı baǾl diyü baǾlbek birlen atalġan şāmdaġı bir şehrniñ ħalķınıñ Ǿibādet ķılġan 
śanemlerine 

228.16 eytürler ĥalķına bük ħalķı digenler ħażir baǾlbek ħalķı diyüle 

( ) allah 

228.17 sizniñ hem sizniñ evvelgi atalarıñıznıñ rabbisidür ( ) bes ilyās 
(Ǿahm)nıñ ķavmi 

228.18 ilyās (Ǿahm)nı yalġanġa tutdılar bes düristlikde ol ķavm elbette Ǿaźābke ĥāżir ķılınmış 
bolurlar 

228.19 ( ) meger allahnıñ iħlāślı ķulları Ǿaźābke ĥāżir ķılınmaslar 

(  

228.20 ) daħı biz ilyās üzerine özinden śoñġılar içinde körkem źikr ķıldurduķ 

( ) 

228.21 ol körkem źikr şol orundan śoñġılarnıñ ilyās üzerine selām bolsun diyüvleri 

(  

228.22 ) düristlikde biz izgülik ķıluvçılarnı şulay cezāǿlarmız 

( ) 

228.23 düristlikde ol ilyās bizniñ įmān kitürüvçi ķullarımızdandur ( ) daħı 
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228.24 düristlikde lūŧ (Ǿahm) elbette dįn üyretür içün yiberilgen ilçilerdendür (  

228.25 ) ey muĥammed (Ǿahm) şol vaķtini isiñe tüşür biz lūŧnı hem ehlini barçasını 
Ǿaźābdan ķutķarduķ 

228.26 ( ) meger lūŧnıñ ħatunnı (ķarçıķnı) ķutķarmaduķ ol Ǿaźābda 

ķaluvçılardan boldı (  

228.27 ( ) munıñ śoñında ikinçilerni yaǾnį ķavminden ķalġan kāfirlerni helāk 

ķılduķ (  

228.28 ) daħı düristlikde siz ey mekke ħalķı seferiñizde tañġa kirdükiñiz vaķtde 
alarnıñ şāmġa sevdā 

 

II / 229 

 

229.1 iterge barġan menzillerinden ötersiz ( ) daħı kiçde ötersiz ( ) eyā sizniñ 
lūŧ ķavminiñ 

229.2 ĥālini iǾtibār ķılup ķararlıķ Ǿaķlıñız yoķ mı ( ) daħı düristlikde 
yūnus (Ǿahm) 

229.3 elbette dįn üyretür içün yiberilgen ilçilerdendür ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) şol 

229.4 vaķtni isiñe tüşür yūnus ķavminden rabbisiniñ iźźetinden başķa ħalķ birlen içi ŧolı 

bolġan kimege ķaçdı (  

229.5 ) bes yūnus kimedegi ħalķ birlen ķurǾa (şiyāġa) śaldı da bes yūnus 
(Ǿahm) ķurǾa 

229.6 śaluv sebebli ciñilmişlerden boldı yūnus (Ǿahm) ķavmini allahnıñ Ǿaźābı birlen 
ķorķutķandan śoñ ķavmi içinden 

229.7 çıġup allah emr ķılmasdan burun bir kimege barup ötürdi kimede ħalķ köp idi kime 
toķtadı 

229.8 kimedegi ħalķ munda ķaçķan ķul bolurġa kirek didiler şundan śoñ ķurǾa śaldılar ķurǾa 
yūnus (Ǿahm)ge 

229.9 çıķdı ve eytdi ķaçķan ķul min didi hem özini śuġa atdı ( ) bes yūnus 
(Ǿahm)nı 
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229.10 balıķ yutdı ĥālbūkim yūnus (Ǿahm) özini şelte ķıluvçıdur yaǾnį yūnus (Ǿahm) allahnıñ 
iźninden burun 

229.11 ķavmi arasından ķaçup kimege minüvi üçün özini şelte ķılur ( ) bes 
eger de 

229.12 yūnus (Ǿahm) tesbįĥ eytüvçilerden yaǾnį allahnı köp źikr eytüvçilerden bolmasa idi 

(  

229.13 ) ķabrlerden ķobarılmış bola turġan künge (ķıyāmet künine) ķadar balıķ 
ķurśaġında tirük ĥālinde turur 

229.14 idi ( ) bes biz yūnus (Ǿahm)nı aġaçsız orunġa atduķ ĥālbūkim 
yūnus balıķ 

229.15 ķurśaġında turuvı sebebli avruv idi ( ) daħı biz yūnus üstinde 
kölegeler 

229.16 içün yir yüzine saçılgen aġaçdan bir aġaç ösdürdük bu ösdürülgen aġaçnı ķabaķ digenler 

229.17 yūnus (Ǿahm)nı yafraķları birlen örtüp śaķlaġan niteki resūl allahdan ķabaķnı yaratasun 
mı dip 

229.18 śoralduķda belį yaratam ķabaķ ķardaşım yūnusnıñ aġaçı digen 

( ) 

229.19 daħı biz yūnusnı özi ķaçķan yüz miñ ħalķġa peyġamber itüp yiberdük yaǾnį ninovā 
ħalķına yā ki ķaravda 

229.20 yüz miñden de arŧurlar mundan köplik birlen śıfatlav murād ĥaśr tügil 

( ) bes yūnus 

229.21 (Ǿahm)nıñ ķavmi yūnusķa įmān kitürdiler bes biz alarnı bir vaķtķa ķadar (Ǿömrleri 
bitkenge ķadar) dünyā 

229.22 tirükligi birlen fāǿidelendürek ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) mekke kāfirlerinden 

229.23 ħaber iste eyā siniñ rabbiñ içün ķızlar bolup alar içün ir balalar bolur mı çünki mekke 
kāfirleri 

229.24 feriştelerni allahnıñ ķızları digenler ( ) yā ki biz 
feriştelerni 

229.25 ķızlar itüp yaratduķ mu ve bizniñ yaraŧķan vaķtimizde alar ĥāżirler mü 

( ) āgāh 
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229.26 olıñız düristlikde mekke kāfirleri iftirālarından eytürler ( ) allah bala toġdurdı 
diyü yaǾnį ferişteler 

229.27 allahnıñ ķızları diyü ( ) daħı düristlikde ol mekke kāfirleri yalġançılardur 

(  

229.28 ) eyā allah ķız balalarını ir balalar üzerine iħtiyār ķıldı mu elbette yoķ 

(  

229.29 ) ni boldı sizge Ǿaķl rāżı bolmaġan nerse birlen niçük ĥükm ķılasız 

( ) eyā 

 

II / 230 

 

230.1 allahnın baladan yıraķ idükni isiñizge tüşürmeysiz mi ( ) yā ki sizniñ 
içün 

230.2 feriştelerniñ allahnıñ ķızları boluvına delālet ķıla turġan kökden ingen delįl bar mı 

(  

230.3 ) eger daǾvāñızda rastlardan bolsañız öziñizge indürülgen kitābnı 

kitüriñiz (  

230.4 ) daħı mekke kāfirleri allah birlen ferişteler arasında neseb ķıldılar 
(cenne ism-i cins 

230.5 bolup feriştege hem ıŧlāķ ķılına) ( ) ve taĥķįķ ferişteler bildi 
düristlikde 

230.6 bu mekke kāfirleri Ǿaźābke ĥāżir ķılınmış bolurlar ( ) mekke kāfirleri 
śafatlanġan 

230.7 nerseden (bala ve nesebden) allahġa bülendlik ve yıraķlıķ boldı ( ) 
meger allahnıñ Ǿibādetde 

230.8 iħlāślı ķulları Ǿaźābke ĥāżir ķılınmış bolmaslar ( ) bes düristlikde siz 
hem 



  1680

230.9 sizniñǾibādet ķılġan nerseleriñiz (maǾbūdlarıñız) ( ) siz allah üzerine 
ādemlerni azduruv 

230.10 birlen bozġuçı tügilsiz ( ) meger tamuġġa kirüvçini gine azdurup 
bozġuçısız 

230.11 yaǾnį allahnıñ Ǿilminde tamuġ ehlinden boluvı ŝābit bolġan ādemni azdurursız başķa hiç 
kimni azdura 

230.12 almassız ( ) ve ferişteler ķullıķ birlen iķrār ķılup eytürler bizlerden hiç 
kim yoķ 

230.13 meger boldı ise añar allahnı tanuvda hem Ǿibādetde bilgüli orun bar ( ) 
daħı 

230.14 düristlikde Ǿibādetni ötevde ve ħidmet orunlarında śāflarmız yaǾnį ħāliś allah içün 
Ǿibādet ķılurmız 

230.15 ve ħidmet itermiz ( ) daħı düristlikde biz elbette allahnı cenābına 
münāsib bolmaġan śıfatlardan 

230.16 yıraķ ķıluvçımız ( ) daħı düristlikde mekke kāfirleri eytür boldılar 

(  

230.17 ) eger de bizniñ ķaşımızda evvelgi ümmetlerge indürülgen kitāblardan 
(bir kitāb) 

230.18 bolsa idi ( ) elbette biz allahnıñ iħlāślı bolġan ķullarından 

230.19 bolur idük yaǾnį śāf allah içün gine Ǿibādet ķılur idük evvelgi ümmetler kibi allahnıñ 
emrine 

230.20 ħilāf ķılmas idük diyü ( ) bes mekke kāfirleri źikrlerniñ iñ şerįfi 
bolġan 

230.21 źikrini yaǾnį kökden indürülgen kitāblarnıñ iñ şerįfi bolġan kitabnı inkār itdiler bes 
inkār 

230.22 itüvleriniñ Ǿāķıbetini tiz bilürler ( ) ve taĥķįķ bizniñ dįn 
üyretür içün 

230.23 yiberilgen ilçilerimiz içün sözimiz (yardem ve ġalebe birlen vaǾdemiz) ötdi 

( ) ol sözimiz 
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230.24 şol düristlikde dįn üyretür içün yiberilgen ilçilerimiz bizniñ ŧarafdan yardem 

birilmişlerdür (  

230.25 ) daħı bizniñ Ǿaskerimiz yaǾnį müselmānlar Ǿaskeri elbette alar üstünlerdür 

( ) 

230.26 bes ey muĥammed (Ǿahm) bir az zamānġa (bedr śoġışı künine yā ki fetĥ-i mekke 
künine) ķadar ol mekke müşriklerinden yüz 

230.27 döndür ( ) daħı mekke müşriklerine irişken nersege ķara bes alar 
da bizniñ siñe ĥükm 

230.28 ķılġan nersemizni (dįniñni ķutlavnı ve yardem birüvimizni hem āħiretde ŝevābda ŝevāb 
birüvimizni) elbette körürler 

 

II / 231 

 

231.1 ( ) eyā mekke müşrikleri bizniñ Ǿaźābımıznı aşuķdururlar mı yaǾnį 
mekke müşrikleri resūl allahġa 

231.2 siniñ bizni ķorķutķan Ǿaźābıñ ķayu zamān bolaçaķ diyü sūǿāl ķıldılar şundan śoñ bu 

āyet indi (  

231.3 ) bes her ķayçan Ǿaźāb mekke müşrikleriniñ iv allarına inse yaǾnį mekke 
müşriklerine Ǿaźāb 

231.4 inse ( ) bes ķorķutulmış mekke müşrikleriniñ tañları yavız bolur 

(  

231.5 ) bir vaķtķa ķadar mekke müşriklerinden yüz döndür ( ) daħı 
mekke müşriklerine ingen 

231.6 nersege ķara bes alar da bunıñ siñe ĥükm ķılġan nersemizni körürler 

( ) 

231.7 ey muĥammed (Ǿahm) uluġlıķnıñ rabbisi bolġan siniñ rabbiñ müşriklerniñ śıfātlaġan 
nerselerinden yıraķ boldı 

231.8 ( ) daħı dįn üyretür içün yiberilgen (peyġamberler) üzerine selām 

bolsun (  
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231.9 ) daħı bütün Ǿālemniñ rabbisi bolġan allahġa her maktav śıfatı bolsun 

231.10 śāfāt sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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231.11 otuz sigizinçi sūre (śa) sūresi mekkede ingen siksen sigiz āyet 

231.12 (śa) sūre ismi yā ki allah birlen resūli arasında bir sır ( ) beyān ve 
şerāfet iyesi 

231.13 bolġan ķurān birlen ķasem itüp eytemün ( ) ķurānnı inkār 
itüvçiler ķurānda 

231.14 ķuśūr tapduķları içün tügil belki ķurānnı inkār itüvçiler ĥaķdan tekebbürlikde hem 
allahġa daħı resūl allahġa 

231.15 muħāliflikdedür yaǾnį şunıñ içün gine inkār itdiler ( ) mekke 
kāfirlerinden 

231.16 ilk zamān ehlinden köpisini helāk ķılduķ ( ) bes yardem istev içün yā 
ki tevbe 

231.17 içün ķıçķurdılar ĥālbūkim ol ķıçķurġan vaķtları ķutula turġan vaķt tügil idi (  

231.18 ) daħı mekke kāfirleri özlerinden  yaǾnį özleri kibi ādemden yā ki özleri 
kibi oķuv 

231.19 ve yazuv bilmegen āmdan ķorķutuvçı peyġamberniñ kilüvinden Ǿaceblendiler 

( ) 

231.20 daħı mekke kāfirleri eytdi bu muĥammed Ǿahm ižhār ķılġan muǾcizesinde siĥrçidür ve 
eytken sözinde yalġançıdur 

231.21 diyü ( ) eyā muĥammed (Ǿahm) köp maǾbūdlarnı bir maǾbūd ķıldı mu 

( ) 

231.22 düristlikde bu kün maǾbūdlarnı bir maǾbūd ķıluv elbette bik Ǿaceb nesredür çünki bu iş 
atlarımıznın 

231.23 ittifāķına özimizniñ müşāhedemizge ħilāf çünki bir źāt köp nerseni bilmey hem köp 
nersege ķādir bolmay 

231.24 didiler ĥażret-i Ǿömer įmān kitürgeç ķureyş kāfirleri bik ħafalandılar hem cıyılup ebū 
ŧālibke bardılar 

231.25 ve eytdiler ey ebū ŧālib sin bir ķarŧımız ve ħocamız ve sin bu aĥmaķlarnıñ (įmān 
kitürgen ādemlerniñ) 

231.26 niler ķılġannı bilesün biz siñe bizniñ birlen ķardaşıñ Ǿabdu’l-lahnıñ oġlı muĥammed 
(śalǾam) arasında ĥükm ķıluvıñnı 
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231.27 ötünüp kildük diyü ebū ŧālib resūl allahnı çaķurtdı hem eytdi bular siniñ ķavmiñ sinden 
śoraçaķ 

 

II / 232  

 

232.1 ne nerseleri bar diyü resūl allah ķureyşlere ķarap eytdi ne nerse śoraysız śorañız diyü 
ķureyş kāfirleri 

232.2 eytdiler sin bizge hem maǾbūdlerimizge tiyüviñni ķoy biz de sini de hem maǾbūdıñnı da 
ķoyarmız diyü resūl allah 

232.3 eytdi eger min sizniñ sūǿāliñizni ķabūl itsem minim sizden śoraçaķ bir gine sözim bar 
şol sözimni 

232.4 ķabūl iter mü siz ķureyşler eytdiler bir söziñni tügil on söziñni ķabūl itermiz diyü resūl 
allah eytdi 

232.5 ( ) diyü eytiñiz bu söz sebebli Ǿarablerni hem Ǿacemlerni ķolġa alursız diyü 
şundan śoñ ķureyşler 

232.6 köp maǾbūdnı bir maǾbūd ķılmaķçı bola iken diyü ebū ŧālib meclisinden taraldılar 

( ) 

232.7 ķureyşniñ uluġları ebū ŧālib meclisinden kitdiler ( ) baǾżısı 
baǾżısına 

232.8 yüriñiz daħı maǾbūdlarıñıznıñ Ǿibādetinde ŝābit bolıñız digenleri ĥālde 

( ) düristlikde 

232.9 bu iş yaǾnį tevĥįd daǾvāsı yā ki Ǿarablarnı hem Ǿacemlerni ķolġa aluv her kimniñ 
tilenmişidür anı her birimiz 

232.10 tileymiz ( ) muĥammed (Ǿahm)nıñ eytken sözini (tevĥįd 
daǾvāsını) atalarımız irişken 

232.11 śoñġı milletde yā ki Ǿįsā (Ǿahm) milletinde işitmedük çünki naśārālarda śoñra tevĥįd 
bolmaġanlar 

232.12 ( ) bu tevĥįd (Ǿahm)nıñ eytken sözi (tevĥįd kelimesi) tügildür meger 
öziniñ 

232.13 çıġarġan yalġanıdur ( ) eyā bizniñ aramızdan muĥammed (Ǿahm) üzerine 
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232.14 źikr (ķurān) indürüldi mü ĥālbūkim ol bizniñ kibi ādem yā ki bizden de töbenrek diyü 

(  

232.15 ) belki mekke kāfirleri minim źikrimden (ķurāndan ) şikdedür 

( ) belki mekke 

232.16 kāfirleri minim Ǿaźābımnı tatumadılar her ķayçan Ǿaźābımnı tatusalar şikleri yiter idi 

(  

232.17 ) yā ki ey muĥammed Ǿahm ol kāfirlerniñ ĥużūrında her işde 
üstün bolġan tilegen ādemine 

232.18 raĥmetini hibe ķıluvçı bolġan rabbiñniñ raĥmetiniñ ħazįneleri bar mı ol raĥmet 
ħazįnelerinde tilegençe 

232.19 taśarruf ķılup raĥmetini tilegen ādemlerine birüp tilegen ādemlerinden alalar mı bes 
şulay bolsa 

232.20 alar peyġamberlikinde aralarından tilegen ādemlerine buyururlar idi likin bu ĥuķūķ 
alarġa birildüki 

232.21 yoķ çünki nübuvvet (peyġamberlik) allahnıñ rahmeti allah anı özi tilegen ādemine birür 

(  

232.22 ) yā ki mekke kāfirleri içün köklerge hem yirlerge daħı kökler birlen 
yirler arasında 

232.23 bolġan nersege ħocalıķ bar mı ( ) bes eger ol mekke kāfirleri içün 
köklerge 

232.24 ve yirlerge ħocalıķ bolsa kök baçķıçlarına aşsunlar yaǾnį kökke mensūbler andan Ǿarşge 

232.25 aşsunlar Ǿālemniñ işini temaşā ķılsunlar özleri münāsib körgen ādemge vaĥy 
indürsünler bes indi 

232.26 eger de allahnıñ raĥmet ħazįneleriniñ bir kisegi bolġan Ǿālem-i cismānįde taśarruf 
ķıluvġa ķuvvetleri 

232.27 kilmese bes niçük nübuvvet (peyġamberlik) de taśarruf ķılurġa ķuvvetleri yitsün 

( ) 

232.28 bes ol mekke kāfirleri sini yalġanġa tutķan orunlarında peyġamberlerge ķarşı kile turġan 
fırķalardan 
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233.1 tizden maġlūb bola turġan bir Ǿaskerdür bes niçük alarġa tedābir-i ilahiyye bolsun ve 
niçük alar umūr-ı 

233.2 rabbāniyyede taśarruf ķılsunlar ( ) mekke kāfirlerinden ilk 
peyġamberlerni yalġanġa tutdı 

233.3 nūĥ ķavmi ( ) daħı Ǿādlar hem ķadaķlar birlen berkitilgen mülk iyesi 
bolġan 

233.4 firǾavun ( ) daħı ŝemūdler hem lūŧ Ǿahm ķavmi ( ) daħı orman 
iyesi bolġan 

233.5 şuǾayyib Ǿahm ķavmi ( ) mekke kāfirleriniñ ĥizbi bu źikr ķılınġan 
ĥizblerden (cemāǾatlerden) 

233.6 bir ĥizbdür ( ) bu cezblerden küllisi imesdür meger boldılar ise 
peyġamberlerni 

233.7 yalġanġa tutdılar yaǾnį bu źikr ķılınġan ĥizblerden her birisi bir peyġamberni yalġanġa 

tutdı (  

233.8 ) bes ĥizblerden her birisine minim Ǿaźābım ŝabit boldı ( ) 
ve bu mekke 

233.9 kāfirleri kütmesler meger bir mertebe ķıçķuruvnı küterler śūr ürülgenlikni 

( ) ol ķıçķuruvġa 

233.10 az ġına miķdārda toķtav yokdur (fu’aķ diyü iki imçekden sütni iki mertebe śoruv 
arasında bolġan 

233.11 toķŧav zamānı ne eytürler munda azluķdan kināye) ( ) daħı 
mekke kāfirleri ħorlap 

233.12 eytdiler ey rabbimiz bizniñ içün Ǿaźābdan bolġan ülüşimizni aşuķdur ( ) 
ĥesāb (ķıyāmet) 

233.13 küninden ilk diyü ( ) ey muĥammed Ǿahm mekke kāfirleriniñ eytken 
ķabāĥat sözlerine 

233.14 śabrlıķ ķıl ( ) daħı dįnde ķuvvet iyesi bolġan ķulımız dāvudnıñ 
ķıśśasını 
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233.15 isiñe tüşürüp kāfirlerge söyle ( ) düristlikde ol ķulımız dāvud Ǿahm allahnıñ 
rıżāsına ķaytuvçıdur yaǾnį 

233.16 mekke kāfirlerine günāhnı uluġ itüp körsetüv içün dāvud ķıśśasını źikr ķıl çünki dāvud 
(Ǿahm)nıñ 

233.17 allah ĥużūrında mertebesi uluġ bola turup da bir kiçkine gine zilletniñ śudūrı sebebli 
mertebesinden töben 

233.18 tüşürüldi ferişteler şelte ķıldılar şundan śoñ allahdan istiġfār ķıldı 

( ) 

233.19 düristlikde dāvud birlen birge tesbįĥ eytkenleri ĥālde ŧaġlarnı dāvudke masħar ķıldı 

( ) 

233.20 kiçde daħı ķuyaş yaltırap köterilgen vaķtde ( ) daħı her cānibden cıyulġan 
ĥālde dāvudke 

233.21 ķuşlarnı masħar ķıldı ( ) ŧaġlar birlen ķuşlardan her birisi dāvudnıñ tesbįĥi 
içün tesbįĥ 

233.22 eytürge ķaytuvçılardur ( ) daħı yardem birlen ve Ǿaskerniñ köpligi birlen 
dāvud (Ǿahm)nıñ 

233.23 mülkini ķuvvetledük ( ) daħı biz dāvud (Ǿahm)ge ĥikmetni 
(peyġamberlikni yā ki 

233.24 Ǿilm birlen Ǿamelni muĥkem ķıluvnı) birdük daħı ĥaķnı bāŧıldan ayuruv birlen 
daǾvālarnı ayurup ĥükm 

233.25 itüvni birdük ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eyā siñe iki ħıśmınıñ dāvudķa 
ĥükmge kilüvleriniñ 

233.26 ħaberi kildi mü bu āyet ĥażret-i dāvuddan śādir bolġan zillet (kimçilik) ħuśūsında 
ĥażret-i dāvudnıñ 

233.27 bir vaķtde urya ismli ādemniñ ħatunına ittifāķı közi tüşdi ve ķalbine muĥabbet eŝr itdi 
bes uryadan 

233.28 ħatunnı ŧalāķ ķıluvnı śoradı urya ĥażret-i dāvudnıñ sözini ķaytarurġa baŧırçılıķ ķıla 
almavından 

233.28 ħatunnı ŧalāķ ķıldı ĥażret-i dāvud bu ħatunnı ciftlendi bu ħatun ĥażret-i süleymānnıñ 
anası bola 
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234.1 hem bu iş enśārda bolduķı kibi dāvud (Ǿahm) zamānında bütünley Ǿādet idi digenleri 
dāvud Ǿahm özi 

234.2 künlerini dörtke bölgen iken bir küni Ǿibādet içün bir küni ĥükm içün bir küni öziniñ 

234.3 ħāś ħidmetleri içün bir küni vaǾz içün ħāś itken allah teǾa imtiĥān içün ĥażret-i dāvudķa 

234.4 daǾvālaşķan birisi birisine žulm ķılışķan iki ādem śūretinde iki ferişte yiberdi 

( ) 

234.5 şol vaķtde bu daǾvāçılar dāvud (Ǿah)nıñ çarlaġınıñ yuġarıġı dįvārlarına mindiler 

( ) 

234.6 şol vaķtde dāvudķa kirdiler ( ) bes dāvud (Ǿahm)nıñ ĥükm küninden başķa 
künde kirgenlikleri 

234.7 içün hem de işikden kirmey üstden kirdükleri içün bulardan ķorķdı ( ) 
daǾvālaşup 

234.8 kirüvçiler ķorķma didiler ( ) biz daǾvā birlen kilgen iki 
fırķamız 

234.9 bizniñ baǾżımız baǾżımızġa žulm ķıldı ( ) bes sin ey dāvud (Ǿahm) 
bizniñ 

234.10 aramızda ĥaķlıķ birlen ĥükm ķıl ve ĥükmde birimizge de žulm ve cebr ķılma 

( ) daħı sin 

234.11 bizni yolnıñ toġrısına köndür şundan śoñ bu iki ħıśım birisi ikinçisine işāret ķılup 
maķśūdlarunı 

234.12 söylediler bes birisi eytdi ( ) düristlikde bu minim dįnde daħı dostlıķda 

ķardaşımdur (  

234.13 ) ol ķardaşımnıñ toķsan toķız śaruġı (ħatundan kināye ķılına) bar ( ) 
daħı 

234.14 minim bir śaruġım bar ( ) bes minim toķsan toķız śaruķlı ķardaşım miñe 
eytdi birden bir śaruġıñnı 

234.15 miñe mülklendür (miñe bir) diyü ( ) daħı bu toķsan toķız śarıķlı 
ķardaşım birden bir śaruġımnı 
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234.16 daǾvāda (ķıçķurışuvda ) miñe ġālib boldı ( ) dāvud 
(Ǿahm) cevābķa kirişüp 

234.17 eytdi taĥķįķ siniñ toķsan toķız śarıķlı ķardaşıñ öziniñ köp śaruķlarına ķoşulġan ĥālde 
birden bir 

234.18 śarıġıñnı śorav birlen siñe žulm ķıldı ( ) daħı düristlikde şerįk 
(ortaķ)lerden 

234.19 köpisi ( ) baǾżısı baǾżılarına žulm ķılur ( ) 
meger 

234.20 įmān kitürüp de izgü Ǿameller ķılġan şerįklerniñ baǾżısı baǾżısına žulm ķılmas 

( ) ve bu žulm ķılmay 

234.21 turġan şerįkler Ǿaceb azdur bu sözni eytkeçde bu daǾvālaşup kilgen ādemler ġayb 

boldılar (  

234.22 ) daħı dāvud (Ǿahm) žann ķıldı ( ) düristlikde bizniñ urya ħatunı ĥaķında 
özini imtiĥān 

234.23 ķılduķımıznı ( ) bes dāvud (Ǿahm) rabbisinden bu işi ĥaķında yarlıķamaķ 

istedi ( ) 

234.24 daħı secde ķılġan ĥālde yirge yıġıldı daħı allahġa ķaytdı rukūǾ secdege mebdeǿ 
bolġanlıġı içün sücūdnı 

234.25 rukūǾ birlen tesmiye ķılındı şunıñ içün de bu āyet birlen tilāvet secdesini oķuġan 
śoñında rüķuǾsuz secde 

234.26 ķılsa kifāye ķılınuvına istidlāl ķılġanlar ( ) bes dāvud (Ǿahm)nıñ yarlıķamaķ 
istegen günāhsını 

234.27 yarlıķaduķ ( ) daħı dāvud (Ǿahm) içün bizniñ ĥużūrımızda yaķınlıķ 

bardur ( ) 

234.28 daħı cennetde ķaytaçaķ ornınıñ körkemi bardur ( ) ey dāvud 
(Ǿahm) düristlikde 

234.29 biz sini yirde ħalįfe ķılduķ ( ) bes ādemler arasında ĥaķlıķ birlen 

ĥükm ķıl (  
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235.1 ) daħı nefs arzusına iyerme ( ) bes nefs arzusına iyerüv 
sini 

235.2 allahnıñ yolından azdurur ( ) düristlikde allah dįninden 

azġan ādemler (  

235.3 ) ol ādemlerge ķatı Ǿaźāb bardur ( ) ĥesāb künini unutuvları 
sebebli 

235.4 ( ) daħı biz kökni hem yirni hem kök birlen yir arasında 
bolġan 

235.5 nerseni ĥikmetsiz ve fāǿidesiz bāŧıl yaraŧuv birlen yaratmaduķ ( ) 
kökni hem yirni 

235.6 hem alar arasında bolġan nerseni ĥikmetsiz ve fāǿidesiz bāŧıl yaraŧuv birlen yaratdı diyü 
kāfir bolġan ādemlerniñ 

235.7 žannıdur ( ) bes kāfir bolġan ādemler içün otdan kilgenni 
ökünçdür yaǾnį 

235.8 bu bāŧıl gümānları sebebli ni ökünç kilür ( ) eyā biz įmān 
kitürüp de 

235.9 izgü Ǿameller ķılġan ādemlerni ķılurmız mu ( ) yirde bozuķlıķ 

ķıluvçılar kibi (  

235.10 ) yā ki küfrden ve günāhlardan śaķlanuvçı ādemlerni kāfirler kibi 
ķılurmız mu elbette 

235.11 bularnı bir ir ķılmamız ( ) ey muĥammed (Ǿahm) siñe indürilgen 
kitāb (ķurān) köp 

235.12 fāǿidelidür ( ) ol kitābnı siñe indürildi ol kitābnıñ āyetlerini tefekkür 
ķılsunlar içün 

235.13 ( ) daħı ol kitāb birlen śāf Ǿaķl iyeleri vaǾažlansunlar içün 

(  
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235.14 ) daħı biz dāvud (Ǿahm) içün süleymān (Ǿahm)nı hibe ķılduķ ( ) 
düristlikde ol 

235.15 süleymān ni ħoş tevbe birlen allahġa ķaytuvçı bendedür 

( ) şol 

235.16 vaķtde allahġa ķaytuvçıdur ol süleymān (Ǿahm) üzerine öyle soñında maķtavlı cügrük 
atlar körsetilmiş 

235.17 boldı süleymān (Ǿahm) bir vaķtde śoġış ķılup miñ yaħşı aŧ ġanįmet itüp aldı süleymān 
(Ǿahm) öyle oķuġan 

235.18 śoñında kürsisine oturdı bu atlarnı süleymān (Ǿahm) ge tekrār körsetdiler bu atlarnı ķarı 
ķarı ķuyaş batup 

235.19 kitdi süleymān (Ǿahm) ikindi namāzını oķumay ķaldı ( ) bes 
süleymān (Ǿahm) 

235.20 eytdi düristlikde min māl süyüvni tiledim (yaǾnį atlar süyüvni ( ) rabbimniñ 
źikrinden yaǾnį rabbimniñ 

235.21 źikrini ikindi namāzını süyüvge māl süyüvni iħtiyār ķıldım ( ) ķuyaş 
perde birlen ürtülgenge 

235.22 ķadar yaǾnį ķuyaş batķanġa ķadar ( ) ol atlarnı miñe ķaytarıñız didi 

( ) 

235.23 bes süleymān (Ǿahm) ķılıç alup atlarnıñ baltırlarına ve moyınlarına ķılıçnı sıyparġa 
kirişdi yaǾnį ķılıç birlen 

235.24 baltırlarını ve moyınlarını kisdi ĥāśıl hemmesini ķurbān itdi ( ) ve 
taĥķįķ biz süleymān 

235.25 (Ǿahm)nı bala birlen fitnelendürdük ( ) daħı süleymānnıñ kürsisi 
üzerine ol balanı 

235.26 ölgen ĥālde taşladuķ süleymān (Ǿahm)nıñ bir balası dünyāġa kildüginde süleymān 
(Ǿahm) bu balasını āfet 

235.27 irişüvden bik ķorķdı hem vācib ķadardan artuķ śaķladı ve bu bala ĥaķında işini allahġa 
tapşırmadı bu balanı 

235.28 şeyŧānlar öltürüp ölgen ĥālinde kürsisi üzerine kitürüp taşladılar süleymān (Ǿahm) munı 
bilmedi 
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235.29 ( ) bu balanı kürside ölük ĥālinde körgenniñ śoñında süleymān (Ǿahm) allahġa 
ķaytdı yaǾnį işini allahġa 
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236.1 tapşırup tevbe kılduķ ( ) süleymān (Ǿahm) eytdi ey rabbim mini yarlıkaġıl 

( ) 

236.2 daħı miñe şundayın mülk bir ( ) ol mülk minden śoñ hiç kimge 
münāsib bolmasun 

236.3 yaǾnį ciñillik birlen ĥāśıl bolmasun çünki bu mülk minim ĥālime münāsib muǾcize 

bolsun (  

236.4 ) düristlikde sin hibe ķıluvçısun yaǾnį tilegen nerseñni tilegen ādemiñe 
birüvçisün 

236.5 ( ) bes biz süleymān (Ǿahm)ke cilni süleymān (Ǿahm) ķoşķança 
yürüy 

236.6 turġan itüp masħar ķılduķ ( ) süleymān (Ǿahm) ķaśd ķılġan orunġa 
yumşaķ 

236.7 ve ħoş bolġan ĥālde yürüy turġan (ise turġan) itüp masħar ķılduķ (  

236.8 ) daħı her bir Ǿacįb binā ķıluvçı incü çıġarur içün dįngizlerge comuvçı her bir 

236.9 şeyŧānnı masħar ķılduķ ( ) daħı boġavlarda birisi birisine yaķın 
ķılınġan 

236.10 ikinçi şeyŧānlarnı masħar ķılduķ ( ) bu mülkler bizniñ siñe 
birgen 

236.11 nersemizdür bes bizniñ birgen nersemizden tilegen ādemiñe bir yā ki birme 

( ) birüviñde 

236.12 hem birmeviñde ĥesāb ķılınmaġannıñ ĥālde ( ) daħı süleymān (Ǿahm) 
içün bizniñ 
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236.13 ĥużūrımızda yaķınlıķ bardur ( ) daħı cennetde ķaytaçaķ ornınıñ körkemi bardur 

(  

236.14 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) ķulımız eyyūb (Ǿahm)nı isiñe tüşür ( ) 
şol vaķtde ķulımız eyyūb 

236.15 (Ǿahm) rabbisine duǾā ķıldı ( ) düristlikde mini şeyŧān 
meşaķķat hem Ǿaźāb 

236.16 (rencüv) birlen tutdı yaǾnį şeyŧān vesvesesi allahnıñ meşaķķat hem Ǿaźāb birlen tutuvına 
sebeb boldı 

236.17 çünki ĥażret-i eyyūbden bir mažlūm bir vaķtde yardem istedi ĥażret-i eyyūb yardem 
birmedi yā ki ĥażret-i 

236.18 eyyūb şeyŧānnıñ vesvesesi boyınça bir vaķtde mālınıñ köpligi ne Ǿaceblendi 

( ) ey 

236.19 eyyūb ayaġıñ birlen yirge tiyüp diyü eytdük biz ( ) eyyūb (Ǿahm) 
ayaġı birlen 

236.20 yirge tipdi yirden çişme aġup çıķdı bes eyyūb (Ǿahm) ge eytildi bu śu yunula turġan ve 
içile 

236.21 turġan śalķun śudur diyü yaǾnį bu śudan yuvun hem iç ŧışıñda içiñde selāmet bolur 
maǾnāsında şundan 

236.22 śoñ ĥażret-i eyyūb tamām selāmetlendi ( ) daħı biz eyyūb (Ǿahm)ge 
ehlini hibe ķılduķ 

236.23 (taralġan śoñında cıyduķ daħı ehliniñ meŝelini ehli birlen birge hibe ķılduķ yaǾnį 
evvelgige ķaraġanda 

236.24 ehli iki ülüş boldı ( ) özimizden eyyūb (Ǿahm)ge raĥmet içün (  

236.25 ) daħı śāf Ǿaķl iyelerine vaǾaž içün ĥażret-i eyyūbnıñ ħatunı eyyūb (Ǿahm) 
avırġan 

236.26 vaķtde bir ĥācet içün kitüp kiçügüp ķaytdı ĥażret-i eyyūb selāmetlensem yüz mertebe 
śoġar idim 

236.27 diyü yemįn itdi allah teǾa şol vaķtde źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi ( ) daħı 
ey eyyūb 

236.28 (Ǿahm) ķolıña bir üç peçen al ( ) bes bir üç peçen birlen śoķ 
yemįniñde ĥānis 
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236.29 bolma yaǾnį yemįniñni bozma hem ĥażret-i eyyūb yüz dane peçen alup bir mertebe 
śoķdı ĥażret-i eyyūbnıñ 
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237.1 ħatunnı yaǾķūb Ǿahmnıñ ķıznı (leyyā) digenler baǾżılar yūsuf Ǿahmnıñ efrāǿįm ismli 
oġlınıñ ķızı 

237.2 raĥmiye digenler ( ) düristlikde biz eyyūb Ǿahmnı avırlıķlarġa śabrlıķ 
ķıluvçı tapduķ 

237.3 ( ) ni ħoş ķuldur ol eyyūb düristlikde ol eyyūb allahġa ķaytuvçıdur 

(  

237.4 ) ve ey muĥammed Ǿahm bizniñ ķullarımıznı źikr ķıl ( ) 
yaǾnį ibrāhįm hem isĥāķ 

237.5 daħı yaǾķūb Ǿahmnı ( ) ol ķullarum Ǿibādetde ķuvvet iyeleri hem 
maǾrifet iyeleri 

237.6 ( ) düristlikde biz alarnı özimiz içün ħāliś ķılduķ 
şundayın 

237.7 śāf ħaślet birlen ol ħaślet āħiret yurŧını źikr ķıluvçılarıdur unutmavlarıdur 

(  

237.8 ) daħı düristlikde ol ķullarumız bizniñ ĥużūrımızda iħtiyār ķılınmış 
izgü ķullardur 

237.9 ( ) ey muĥammed Ǿahm ismāǾįlni hem de ilyasǾnı hem 
źü’l-küfl Ǿahmnı 

237.10 źikr ķıl (ilyasǾ aħŧūb oġlı ĥażret-i idrįs anı benį isrāǿįlge ħalįfe itken śoñra 

237.11 allahü teǾālā añar peyġamberlik mertebesini birgen źü’l-küfl yusǾa Ǿahmnıñ atası birlen 
bir toġma 

237.12 ķarındaşınıñ oġlı yā ki eyyūb Ǿaleyhümü’s-selāmnıñ beşer ismli oġlı digenler) 

( ) 
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237.13 ve bu meźkūrlerden her birisi izgülerdendür ( ) bu ķurān źikridür 

(  

237.14 ) daħı küfrden ve günāhlardan śaķlanġan ādemler içün ucmaħda ķaytaçaķ orunnıñ 
körkemi 

237.15 bardur ( ) yaǾnį Ǿadn ucmaħları bolġuçıdur alar içün işekleri 

237.16 açılmış bolġan ĥālde ( ) ol ucmaħlarda serįrler üzerine ŧayanġanları ĥālde 

237.17 ( ) ol ucmaħlarda köp yimişlerni hem içmelikni ünderler 
(çaķururlar) 

237.18 ( ) daħı alar ĥużūrında közleri irlerine gine ķısķartılġan 
özleri 

237.19 birlen tiñ bir başdaki ķızlar bolġuçıdur ( ) bu źikr ķılınġan 

237.20 niǾmetler ĥesāb küni (ķıyāmet küni) içün vaǾde ķılınġan nerselerdür ( ) 
düristlikde 

237.21 bu niǾmetler bizniñ rızķımızdur ( ) bu rızķlar içün bitüv yoķdur yaǾnį bu 
rızķlar 

237.22 hemįşedür ( ) müǿminler içün źikr ķılınġan nerse budur ( ) 
daħı 

237.23 düristlikde yavızlar içün ķaytaçaķ orunnıñ yavızı bardur ( ) ol 

237.24 ķaytaçaķ orun cehennemdür azġunlar ol cehennemge kirürler ( ) bes ni yavız 
töşelmiş orundur 

237.25 yā ki ni yavız şākdur ol cehennem ( ) bes Ǿaźāb budur Ǿaźābnı tatusunlar 

( ) 

237.26 ol Ǿaźāb issi śudur daħı tamuġ ehliniñ śarı śularıdur ( ) evvelgi 

237.27 Ǿaźābnıñ meŝelinden ikinçi Ǿaźāb türli śınıflardur ( ) bu gürūh sizniñ 
birlen birge 
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237.28 tamuġġa kire turġan gürūhdur azġunlıķda baş kāfirler tamuġġa kirgenniñ śoñında 
azġunlıķda alarġa iyergen 

237.29 ādemlerni kiritilgenniñ śoñında ĥikāyet yüzinden baş azġunlarġa eytilgen söz 

( ) azġunlıķda 
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238.1 baş kāfirler iyerüvçilerine eytürler alar üzerine kiñlik bolmasa idi diyü ( ) 
düristlikde 

238.2 ol bizge iyerüvçiler bizniñ kibi yavız Ǿamelleri sebebli tamuġġa kirüvçilerdür 

( ) 

238.3 azġunlıķda iyerüvçiler iyerilmişlerine eytürler belki siz öziñizniñ eytken söziñizge 
münāsibreķsiz yaǾnį 

238.4 bizge kiñlik bolmasun digen söziñize bigrek öziñiz ehlsiz yaǾnį sizge kiñlik bolmasun 

(  

238.5 ) siz bizge azduruvıñız sebebli Ǿaźābnı aldımızġa kitürdiñiz ( ) bes ni 
yavız ķararlanaçaķ orun 

238.6 boldı ol cehennem ( ) yine de azġunlıķda iyerüvçiler eytürler ey 
rabbimiz bu Ǿaźābnı 

238.7 kimdür bizniñ aldımızġa kitürdi ( ) bes ol kişige tamuġdan iki ülüş 
Ǿaźābnı 

238.8 artdurur ( ) daħı azġun ādemler ķıyāmet küninde eytürler bizge ni 
boldı biz tamuġda 

238.9 şundayın irlerni körmeymiz ( ) biz alarnı dünyāda yavızlardan śanıdur 
idük bu 

238.10 irlerden murād dünyāda kāfirler ŧarafından masħara ķılınġan faķįr müselmānlar 

( ) biz ol irlerni 

238.11 dünyāda vaķtde masħara itüp tutķan idük ( ) yā ki ol irlerden 
közlerimiz çitke 
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238.12 avışdı mu şuñın içün alarnı körmeymiz mü diyü eytürler ( ) 
düristlikde 

238.13 bizniñ kāfirlerden ĥikāyet ķılġan nersemiz elbette ĥaķdur çāresiz kāfirler bu söz birlen 
ķıyāmet küninde söyleçekler 

238.14 hem ot ehliniñ ķıçķurışuvıdur bu söz ( ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke 
müşriklerine eyt ançaķ min 

238.15 sizni ķorķutuvçımun allahnıñ Ǿaźābı birlen sizni ķorķutamun ( ) 
ve hiç bir ĥaķlıķ 

238.16 birlen maǾbūd yoķdur meger ortaķlıķnı ķabūl bolmaġan bir gine bolġan her işinde ġālib 
bolġan allah ġınadur  

238.17 ( ) ol allah köklerniñ ve yirlerniñ hem kökler birlen yirler 
arasında bolġan 

238.18 nerselerniñ rabbisidür ( ) ol allah her işde üstündür hem günāhlarnı 

yarlıķaġuçıdur (  

238.19 ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerine eyt minim sizge ħaber birgen 
nersem (yaǾnį özimniñ allahnıñ Ǿaźābından 

238.20 sizni ķorķutuvçı boluvım daħı allahnıñ maǾbūdlikde bir boluvı) uluġ ħaberdür 

( ) siz ol 

238.21 uluġ ħaberden yüz döndürüvçisiz ( ) minim içün bülend 
cemāǾatni (feriştelerni) 

238.22 bilüv bolmadı ( ) feriştelerniñ ādem (Ǿahm) ĥaķında söyleşkenleri vaķtde bes 
minim feriştelerniñ ādem 

238.23 ĥaķında söyleşüvlerinden hem ādem birlen ferişteler arasında bolġan vāķıǾadan 
işitmeyinçe hem kitāb müŧālaǾa eytmeyinçe 

238.24 ħaber birüvim elbette vaĥy birlen bola ( ) miñe vaĥy ķılmas 

( ) meger vaĥy ķılınur 

238.25 ve ançaķ min žāhir ķorķutuvçımun diyü gine ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) şol vaķtni isiñe tüşür 

238.26 ol vaķtde rabbiñ feriştelerge eytdi ( ) düristlikde min balçıķdan ādem 
yaratamun 
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238.27 ( ) bes şol zamān ādemniñ aǾżāsını tigiz ķılsaķ hem ādemge 
şerįf 

238.28 rūĥımızdan cān ürsek ( ) bes ādemge uluġlav secdesi birlen secde ķılġanıñız 
ĥālde ādemge 
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239.1 eyüliñiz ( ) bes feriştelerniñ her birisi bir bolay ādemge secde 

ķıldılar (  

239.2 ) meger iblįs kine secde ķılmadı ( ) iblįs tekebbürlendi 
daħı kāfirlerden 

239.3 bolup evrildi ( ) allah (teǾālā) eytdi ey iblįs sini secde 
ķılmaķdan 

239.4 nerse ŧıydı ( ) öz ķudretim birlen gine yaratķan nersege (atasız anasız 
yaratķan ādemge 

239.5 ( ) ey iblįs tiyüşsiz tekebbürlendiñ yā ki bülend bolġan 
maħlūķlardan boldıñ mı 

239.6 ( ) iblįs eytdi min ādemden izgümün diyü ( ) anıñ 
içün 

239.7 sin mini otdan yaratdıñ ādem (Ǿahm)nı balçıķdan yaratdıñ ( ) allah 
(teǾālā) 

239.8 eytdi ey iblįs cennetden çıķ düristlikde sin raĥmetimden sürilmişlerden śoñ 

( ) 

239.9 daħı düristlikde minim laǾnetim cezā künine ķadar siniñ üzeriñedür 

( ) iblįs 

239.10 eytdi ey rabbim ķabrlerden ķobarılmış bolġan künge ķadar miñe mühlet bir 

( ) allah (teǾālā) 

239.11 eytdi ey iblįs düristlikde sin mühlet birilmişlerdensün ( ) bilgüli 
vaķtniñ 
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239.12 künine (ķıyāmet künine) ķadar ( ) iblįs eytdi ey rabbim siniñ 
uluġlıķıñ birlen 

239.13 ķasem itüp eytemün ādemlerniñ hemmesini ĥaķķ yoldan azdururmun 

( ) meger şundayın 

239.14 ķullarıñnı azdurmamun alardan iħlāślı bolġanları bardur yaǾnį allah alarnı öziniñ ŧāǾati 
ħāliś ķılup da 

239.15 azġunlıķdan śaķlanġanlarnı ġına azdurmamun ( ) allah (teǾālā) eytdi 
bes min ĥaķnı ĥaķlarmun 

239.16  hem ĥaķnı eytürmün ( ) elbette cehennemni sinden yaǾnį siniñ balalaruñ 
birlen toltururmun 

239.17 ( ) daħı siñe ādemlerden iyergen kişilerniñ barçasından toltururmun 

(  

239.18 ) ey muĥammed Ǿahm eyt sin ādemlerge min ķurānnı üyretüv yā ki 
vaĥyini irişdürüv 

239.19 üzerine sizden ecr (ħidmet ĥaķķı) śoramaym ( ) daħı min özime ehl 
bolmaġan 

239.20 nerse birlen tekellüflenüvçi (ķılınuvçı) tügilmün minim mundayın ādem tügil idükimni 
ĥālime ķarap öziñiz de 

239.21 bilesiz ( ) ol ķurān tügildür meger bütün Ǿālemge vaǾaždür 

( ) 

239.22 daħı ey mekke kāfirleri ķurānnıñ ħaber birgen nersesiniñ ĥaķlıķnı bir az zamān śoñında 
(islām ġalebe 

239.23 tapķaç yā ki ölgeç) bilürsiz. (śa) sūresiniñ tercemesi tamām boldı). 
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239.24 otuz toķızınçı sūre zümer sūresi mekkede ingen yitmiş biş āyet 

239.25 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

239.26 ( ) bu ķurān kitābnıñ indürilmişidür her işde üstün ve 
ĥikmet iyesi 

239.27 bolġan allahdandur ( ) düristlikde biz ey muĥammed Ǿahm siñe 
kitābnı (ķurānnı) 

239.28 ĥaķlıķ birlen indürdük ( ) bes ey muĥammed Ǿahm dįnini allah içün 
ħāliś ķılġanıñ 
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240.1 ĥālde allahġa Ǿibādet ķıl ( ) āgāh olıñız şirkden hem de riyādan śāf 
bolġan 

240.2 dįn allah içündür ( ) ve şundayın kāfirler allahdan başķa 
maǾbūdlar tutdılar 

240.3 ( ) ol kāfirler eytürler biz ol maǾbūdlerge Ǿibādet ķılmaymız 
meger ol 

240.4 maǾbūdlarımız bizni allahġa yaķın ķılmaķ birlen yaķın ķılsunlar içün gine Ǿibādet 
ķılamız yaǾnį allahġa 

240.5 yaķın boluvġa alarnı sebeb gine eytemiz ( ) düristlikde allahü teǾālā ol 
kāfirler arasında 

240.6 ĥükm ķılur ( ) ol kāfirlerniñ iħtilāf ķılġan nerselerinde (dįnde) yaǾnį 
ĥaķlıķda bolġanlarnı 

240.7 ucmaħķa kiritür bāŧıllıķda bolġanlarnı tamuġġa kiritür ( ) 
düristlikde allahü 

240.8 teǾālā yalġançı hem kāfir bolġan ādemlerni ĥaķķ yolġa köndürmes ( ) 
eger allah bala tutuvnı 

240.9 tilese idi ( ) özi yaraŧķan nerselerinden tilegenni iħtiyār ķılu i r id

(  
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240.10 ) allah bala tutmaķdan yıraķ boldı ol allah birdür hem her işde ġālibdür 

(  

240.11 ) allah köklerni ve yirlerni ĥaķlıķ birlen yaratdı ( ) kiçni 
kündiz üzerine 

240.12 urar (yapar) ( ) daħı kündizni kiç üzerine urar (yapar) yaǾnį kiç 
birlen 

240.13 kündizden her birisini ikinçisi birlen ürter ( ) daħı allah ķuyaş birlen 
aynı müsaħħir ķıldı 

240.14 ) ķuyaş birlen aydan her birisi bilgüli bolġan çiklengen vaķtķa ķadar 
yürür 

240.15 ( ) āgāh olıñız ol allah her bir nersege küçi yitküçidür hem her nersege 
ġālibdür 

240.16 hem günāhlarnı yarlıķaġuçıdur ( ) allah sizni bir nefsden (nefs-i 
ādemden) yaratdı 

240.17 ( ) munıñ śoñında ol nefesden ādem (Ǿahm)nıñ ħatunını yaratdı 

(  

240.18 ) daħı sizniñ faydañız içün dört ayaķlı ĥayvānlardan sigiz śınıf 
(cift)ni 

240.19 yaratdı (teveni śaruķ śıġır kice irkeklerni hem tişilerni) ( ) sizni 
allah 

240.20 analarıñıznıñ ķurśaķlarında yaraŧur ( ) bir mertebe yaraŧķan śoñında 
yaraŧmaķ birlen 

240.21 yaǾnį evvel nuŧfe ĥālinçe bolursız andan oyaşķan ķan itüp yaraŧur andan śoñ it kisegi 

240.22 itüp yaraŧur andan śoñ yalġaç süyek itüp yaraŧur andan śoñ itli süyek itüp yaraŧur 

240.23 andan śoñ kāmil ĥayvān itüp yaraŧur ( ) üç ķaranġuluķlar içinde yaraŧur raĥm 

240.24 (bala ķabçıġınıñ) ķaranġuluġı ķurśaķ ķaranġuluġı hem balanı çulġap alġan niçke tiri 

ķaranġulı (  
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240.25 ) işleri oşbu bolġan allah sizniñ rabbiñizdür ( ) ol allah içündür 

ħocalıķ (  

240.26 ) ĥaķlıķ birlen hiç maǾbūd yoķdur meger bir allah ġınadur ( ) bes niçük 
siz allahnıñ Ǿibādetinden 

240.27 şirklikke döndürülmiş bolasız ( ) eger siz kāfir bolsañız 
düristlikde 

240.28 allah sizniñ įmānıñızdan muñsızdur ( ) daħı allah ķullarınıñ küfrine 
rāżı 
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241.1 bolmas ( ) ve eger allahnın birgen niǾmetine şükr ķılsañız allah 
sizge rāżı 

241.2 bolur ( ) daħı bir günāhlı nefs ikinçi nefsniñ günāhsını yüklemes 

(  

241.3 ) munıñ śoñında rabbiñizgedür ķaytaçak ornıñızı ( ) 
bes allah 

241.4 sizge Ǿamel ķılġan nerseleriñizden ħaber birür ( ) düristlikde ol allah 
kökrek 

241.5 iyelerini yaǾnį kökrekdegi sırlerni bilgüçidür bu āyet allahnıñ ħayrge rāżı bolup şerge 
rāżı 

241.6 bolmavına delālet ķıladur ( ) ve her ķayçan ādemni żarar (avruv yā ki 
faķįrlik) 

241..7 tutsa ( ) rabbisine ķaytķanı ĥālde duǾā ķılur ( ) munıñ 
śoñında 

241.8 rabbisinden enǾām içün niǾmet birilse ( ) mundan ilk allahġa 
yalbarġan 

241.9 nersesini (faķįrligini yā ki avruvını) unutur ( ) daħı allahġa Ǿibādetde 
şerįkler 
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241.10 iǾtiķād ķılur ( ) allahnıñ dįninden ħalķnı azduruv içün ( ) 
ey muĥammed Ǿahm 

241.11 bu ķabāĥat śıfatlı kāfirge eyt küfriñ birlen az ġına zamān dünyā fāǿidelen 

( ) 

241.12 düristlikde sin ot iyelerindensün ( ) eyā kiçeniñ bütün vaķtlarında 
Ǿibādet ķıluvçı 

241.13 ādem ( ) āħiret küninde ķorķġanı ĥālde secde ķılġanı hem ayaķ üzere 
bolġanı 

241.14 ĥālde ( ) daħı rabbisinin raĥmetini ümįd itken ĥālde kiçeniñ bütün vaķtni 
Ǿibādet birlen 

241.15 ötkerüvçi ādem munıñ kirisinçe yuķlap kiçeni ötkergen ādem kibi me ve bu iķi ādem 
berāberler mi elbette 

241.16 tügil ( ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke 
müşriklerine eyt eyā bilgen 

241.17 ādemler birlen bilmegen ādemler berāber bolurlar mı diyü ( ) ançaķ 
bu beyānlar birlen 

241.18 śāf Ǿaķl iyeleri gine vaǾažlanur ve fāǿidelenür ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) eyt sin ey 

241.19 įmān kitürgen ķullar ( ) rabbıñızġa ĥilāflıķ ķıluvdan ķorķıñız diyü 

(  

241.20 ) bu dünyāda izgü işlerni ķılġan ādemlerge āħiretde körkem ŝevāb bardur 

( ) ve allahnıñ 

241.21 yiri kiñdür eger bir yirde turġanda allahġa Ǿibādet ķıluvda tarlıķ bolsa ikinçi yirge hicret 
ķılıñız 

241.22 ( ) ançaķ Ǿibādet meşaķķatlerine śabrlıķ ķıluvçılarġa 
ecrleri ĥesābdan 

241.23 başķa birilür ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eyt sin müşriklerge 
düristlikde min allahġa ġına 
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241.24 Ǿibādet ķıluvım birlen buyuruldım ( ) dįnini allah içün şirkden śāf ķılġanım 

ĥālde (  

241.25 ) daħı min ħāliś allahġa ġına Ǿibādet ķıluvım birlen buyurıldım 
müselmānlarnıñ evvelgisi 

241.26 boluvım içün yaǾnį dünyāda ve āħiretde allahġa boy śunuvçılarnıñ iñ aldaġısı boluvım 

içün (  

241.27 ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerine eyt düristlikde eger rabbime 
günāhlı bolsam (boy śunmasam) 

241.28 ķorķamun ( ) uluġ künniñ Ǿaźābından ( ) ey 
muĥammed (Ǿahm) allah içün 

 

II / 242 

 

242.1 dįnimni śāf ķılġanım ĥālde allahġa Ǿibādet ķılamun diyü eyt ( ) bes 
siz allahdan 

242.2 başķa tilegen nerselerge Ǿibādet ķılsañız (allahü teǾālā resūl allahġa bu sözni kāfirlerni 
ķorķutur içün eytürge 

242.3 emr ķılġan) ( ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerine eyt düristlikde 

żarar itüvçiler (  

242.4 ) ķıyāmet küninde özlerine azġunlıķ birlen hem ehllerine azduruv 
birlen żarar itüvçilerdür 

242.5 ( ) āgāh olıñız bu żarar žāhir bolġan żarardur 

( ) 

242.6 bu özlerine hem ehllerine żarar itüvçilerge üstlerinden otdan bolġan kölege (ŧabaķa) 

bardur (  

242.7 ) daħı astlarından otdan bolġan kölegeler bardur ( ) bu Ǿaźāb 
şundayın 
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242.8 Ǿaźābdur bu Ǿaźāb birlen allah ķullarnı ķorķutur ( ) ey ķullarım minim 

Ǿaźābımdan ķorķıñız (  

242.9 ) ve şundayın ādemler azġunlıķnıñ çigine irişken nersege 
(şeyŧanġa) Ǿibādet 

242.10 ķıluvdan śaķlandılar ( ) daħı bütünley allahġa ķaytdılar ( ) ol 
ādemlerge 

242.11 süyünç bardur ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) şundayın ķullarıma süyünç 

bir (  

242.12 ) ol ķullarım sözni işitürler de bes ol sözniñ körkemregine iyerürler 

( ) 

242.13 bu śıfatdaġı ķullar allahnın ĥaķlıķġa köndürgen ķullarıdur ( ) 
daħı bu śıfatdaġı 

242.14 ķullar śāf Ǿaķıl iyerleridür ( ) eyā Ǿaźāb sözi anıñ üzerine ŝābit 

242.15 bolġan kişi ( ) eyā sin me ey muĥammed (Ǿahm) otdaġı kişini 
ķutķarursun yaǾnį 

242.16 alarnıñ işlerine sin me ħāce bolursun ve bir kişige Ǿaźāb tiyüşli bolsa sin me anı 
ķutķarursun elbette 

242.17 yoķ ( ) likin rablerinden ķorķġan ādemler ( ) ol ādemler içün 
büyük 

242.18 çarlaķlar bardur ( ) ol büyük çarlaķlarnıñ üstinden yine binā ķılınġan 
büyük çarlaķlar 

242.19 bardur ( ) ol çarlaķlarnın astından yılġalar (śular) aġar ( ) 
allah 

242.20 bu çarlaķlarnı vaǾde ķıluv birlen vaǾde ķıldı ( ) allah vaǾdelerge 

ħilāflıķ ķılmay (  

242.21 ) eyā bilmeysün mi sin ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde allah 
kökden śunı indürdi 
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242.22 ( ) bes ol śunı yirde bolġan çişmelerge kiritdi 

(  

242.23 ) munın śoñında ol śu birlen türli tüşli bolġan iginlerni çıġardı 

( ) munıñ 

242.24 śoñında ol igin kiper bes sin anı śarı tüsde körürsün ( ) munıñ śoñında allah 
ol 

242.25 iginni (ösken nerseni) taralġan nerse ķılur yaǾnį kipüp öçüp biter 

(  

242.26 ) düristlikde bu kökden śunı indürüvde hem yirden türli tüsdegi iginlerni 
çıġaruvda śāf Ǿaķl 

242.27 iyeleri içün uluġ Ǿibretler vaǾažler bardur ( ) eyā allah müselmān 
boluvı içün 

242.28 kökrekni rāvşān ķılġan ādem, kökregi tar bolup köñli śoķır bolġan ādem kibi me elbette 

tügil (  

 

II / 243 

 

243.1 ) bes allah kökregine rāvşān ķılġan ādem rabbinden nūr üzerindedür 

(  

243.2 ) bes allahnıñ źikrinden köñilleri ķara bolġan ādemlerge ni ökünçdür 

( ) 

243.3 köñilleri allahnıñ źikrinden ķara bolġan ādemler žāhir bolġan azġunlıķdadur 

( ) 

243.4 allah sözniñ körkemregini (ķurānnı) indürdi ( ) körkemlikde ve 
muǾcizelikde cüzǿleriniñ 

243.5 birisi ikinçisine oħşaġan leźźeti içün baǾżı cüzǿleri ikişer ķat źikr ķılınġan kitābnı 

indürdi ( ) 
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243.6 bu kitābdan vaǾįdlerini źikr vaķtinde ķalturar ( ) rablerinden 
ķorķġan ādemlerniñ 

243.7 tirileri ( ) munıñ śoñında tirileri de (tenleri de) hem 
köñilleri de 

243.8 allahnıñ źikri śarı ķararlanur ( ) bu kitāb allahnın bendelerini ĥaķlıķġa 
köndüre turġan 

243.9 kitābıdur ( ) ol kitāb birlen allah tilegen ādemini ĥaķlıķġa köndürür 

( ) ve kimdür 

243.10 ol kişini allah azdursa ( ) bes ol kişini ĥaķlıķġa köndürüvçi yoķdur 

(  

243.11 ) eyā ķolı moynına baġlı bolduķından yüzi birlen gine ķıyāmet 
küninde allahnıñ Ǿaźābınıñ 

243.12 yavızından śaķlanġan ādem allahnıñ Ǿaźābından emįn  bolġan ādem kibi me elbette tügil 

( ) 

243.13 daħı küfr sebebli özlerine žulm ķıluvçı ādemlerge eytildi siz tatıñız ( ) 
kesb ķılġan 

243.14 nerseñizni diyü yaǾnį kesb ķılġan nerseñizniñ cezāsını ( ) mekke 
kāfirlerinden burun 

243.15 bolġan kāfirler peyġamberlerini yalġanġa tutdılar ( ) bes alarġa Ǿaźāb 

kildi (  

243.16 ) bilmegen (köñillerine ħuŧūr ķılmaġan)leri cihetden ( ) bes 
allah alarġa 

243.17 resūllıķını tatutdı ( ) dünyā tirükliginde ( ) hem elbette 
āħiret Ǿaźābı 

243.18 dünyā Ǿaźābından uluġraķdur ( ) eger āħiret Ǿaźābınıñ uluġ idükni bilseler 

(  
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243.19 ) ve taĥķįķ biz ādemler içün bu ķurānda beyān itdük ( ) her 
bir dįn işinde 

243.20 kirekli bolġan meŝelden ( ) ādemler vaǾažlansunlar içün 

( ) 

243.21 maǾnā ------------- iyesi bolmaġan Ǿarab tilinde bolġan ĥālde ol ķurān biz ol ķurānda her 
bir dįn içün 

243.22 kirekli bolġan meŝelni beyān ķılduķ ( ) ādemler allahdan ķorķsunlar içün 

(  

243.23 ) allah muvaĥĥid birlen müşrikke miŝāl yüzinden bir irni beyān ķıldı 

( ) ol irde 

243.24 yavız ħalķları içün nizāǾlaşa turġan şerįkler bardur ( ) daħı bir ir içün 
ħāliś 

243.25 bolġan ikinçi irni beyān itdi yaǾnį meŝelā müşrikniñ meseli müşriknin maǾbūdlerinden 
her birisi özine 

243.26 Ǿibādet ķıluvnı daǾvā ķıla hem özlerine Ǿibādet ķıla turġan ir ĥaķında nizāǾ ķılışalar 
meźkūr irniñ 

243.27 köñlini türliçe taratalar ve her birisi öziniñ daǾvā ķılġan nersesinde ĥaķlıķını daǾvā ķıla 
muvaĥĥidniñ 

243.28 meŝeli ħāliś bir kişige ħidmet ite turġan ir ikinçi ādemniñ daǾvā ķıluvına bütünley yol 
yoķ 
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244.1 ( ) meŝel yüzinden bu iki ir berāber bolurlar mı elbette berāber tügiller 

( ) her maķtav 

244.2 śıfātı allahġa ġınadur ( ) belki ādemlerniñ köpisi ĥaķlıķnı bilmesler 
şunıñ içün de Ǿibādetde 

244.3 allahġa başķa nerseni şerįk ķılurlar ( ) ey muĥammed düristlikde 
sin ölüksün yaǾnį 
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244.4 bu Ǿālemden iķinçi Ǿālemge köçeçeksün daħı düristlikde ümmetleriñ de meyyitlerden 
yaǾnį bu Ǿālemden iķinçi Ǿālemge 

244.5 köçüvçilerdür ( ) munıñ śoñında ķıyāmet 
küninde rabbiñiz ĥużūrında 

244.6 daǾvā ķılışaçaķsız yaǾnį siniñ ĥaķlıķda bolġanlıķıñ ve müşriklerniñ bāŧıllıķda boluvı 
žāhir bolaçaķ. 

244.7 (yikirmi üçünçi pāreniñ tercemesi tamām boldı) 

244.8 ( ) bes kimdür yavızraķ ( ) allah üzerine yalġannı nisbet birgen 
ādemden 

244.9 yaǾnį allahnıñ şerįki bar balası bar diyü yalġannı nisbet birüvden 

( ) daħı 

244.10 rastlıķ kilgen zamānda rastlıķını (muĥammed Ǿahm allah ĥużūrından kitürgen nerseni) 
yalġanġa nisbet birgen 

244.11 ādemden yaǾnį bu ādemden yavız ādem aślā yoķdur maǾnāsında 

( ) eyā cehennemde 

244.12 kāfirler içün ķaytaçaķ orun yoķ mı ( ) ve rastlıķnı kitürgen ādemler 
(peyġamberler) 

244.13 ( ) daħı rastlıķını rastķa tutķan ādemler (müǿminler ) ( ) bu 
śıfatdaġı ādemler 

244.14 alardur allahdan ķorķuvçılar ( ) ol ādemler içün rableri ĥużūrında 
tilegen 

244.15 nerseleri bardur ( ) bu cezāǿ izgülik ķıluvçılarnıñ cezāsıdur 

( ) 

244.16 allahnıñ izgülik ķıluvçılardan uruv ürtmekliki içün ( ) Ǿamel ķılġan 
nerseleriniñ 

244.17 yavızraġını ( ) daħı alarġa ecrlerini birmekligi içün 

( ) 

244.18 Ǿamel ķılġan nerseleriniñ iñ körkemi berāberinde ( ) eyā öziniñ 
bendesine (muĥammed 
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244.19 Ǿaleyhi’s-selāmge) yardem ķıluvda yitküçi tügil mi elbette yitküçidür 

( ) 

244.20 ve ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) sini allahdan derecede töben bolġan nerseler birlen 
(śanemlar birlen) 

244.21 ķorķuturlar ķureyşler resūl allahġa eytkenler ey muĥammed Ǿaleyhi’s-selām sin bizniñ 
maǾbūdlarımıznı ħorlaysun 

244.22 likin biz ķorķamız bizniñ maǾbūdlarımıznıñ nefsi sini tutmaġay idi diyü 

( ) 

244.23 ve kimdür ol kişini allah toġrı yoldan azdurur ( ) bes ol kişi içün toġrı 

244.24 yolġa köndürüvçi yoķdur ( ) kimni gine allah toġrı yolġa köndürse 

( ) bes ol kişi 

244.25 içün azduruvçı bolmas ( ) eyā allah düşmānlarından öç aluvçı her 
işde 

244.26 ġālib bolġan źāt tügil mi elbette şulay ( ) ve ey 
muĥammed (Ǿahm) 

244.27 eger sin mekke müşriklerinden köklerni hem yirlerni kim yaratdı diyü śorasañ 

( ) elbette allah 

244.28 yaratdı diyürler ( ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerine eyt miñe ħaber 

biriñiz diyü (  

244.29 ) sizniñ allahdan başķa Ǿibādet ķılġan nerseleriñiz (śanemleriñiz) 

( ) 
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245.1 eger allah miñe żarar irişdürüvni tilese ( ) eyā ol maǾbūdlarıñız allah 
irişdürürge tilegen 

245.2 żararnı açķuçılar mı (yiberüvçiler mi) elbette yoķ ( ) yā ki eger allah miñe 
raĥmet 
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245.3 irişdürüvni tilese ( ) eyā sizniñ maǾbūdlarıñız allah irişdürüvni tilegen 
raĥmetine 

245.4 ŧıyuvçılar mı elbette yoķ ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eger de kāfirlerniñ 
maǾbūdları allah irişdürürge 

245.5 tilegen żararnı yibere almasalar hem allah irişdürürge tilegen raĥmetni ŧıya almasalar 
eyt sin allah 

245.6 miñe yiter diyü ( ) üzerine iş tapşıruvçılar işlerini tapşırsunlar 

(  

245.7 ) ey muĥammed (Ǿahm) eyt sin ey ķavmim öziñizniñ ĥāliñizge 
münāsib Ǿamel ķılıñız diyü 

245.8 ( ) düristlikde min ĥālime münāsib Ǿamel ķıluvçımun ( ) 
bes tiz 

245.9 bilürsiz şol kişini ol kişige Ǿaźāb kilür ( ) ol Ǿaźāb ol kişini rüsvāy ķılur (  

245.10 ) daħı ol kişige hemįşe bolġuçı Ǿaźāb iter (  

245.11 ) ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde biz ādemler içün (yaǾnį ādemlerniñ dünyā ve 
dįn fāǿideleri içün) 

245.12 siniñ üzeriñe ĥaķlıķ birlen kitāb (ķurān) indürdük ( ) bes kimdür 
ĥaķlıķġa könülse öz 

245.13 fāǿidesi içündür ĥaķlıķġa könülüvi ( ) ve kimdür ĥaķ bolġan azsa 
bes ançaķ ol 

245.14 kişi öziniñ żararınadur azuvı ( ) ve sin ādemler üzerine işleri 
tapşırılmış ādem 

245.15 tügilsün barı sin dįnni irişdürüv birlen gine buyurulmışsun ( ) 
ölgen vaķt 

245.16 larında allah nefeslerni alur yaǾnį tenlerden taǾalluķ kiser hem taśarruflarun bitürür 
žāhirā de bāŧınā da alur 

245.17 ĥaķįķat ölgende yā ki žāhirā gine alur yoķlaġan vaķtda ( ) daħı 
ölmegen nefslerni 

245.18 žāhira gine alur yoķlaġan vaķtlarında yaǾnį yoķlaġan ādemler de ölgen ādemler kibi hiç 
nerse bilmesler 
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245.19 ( ) bes anıñ üzerine ölüm birlen ĥükm ķılġan nefslerni tutar 
tenlerine 

245.20 ķaytarmas ( ) daħı iķinçi türli nefslerni (yuķlaġan nefslerni) 
bilgüli 

245.21 müddetke ķudretlerine yiberür ( ) düristlikde bu źikr 
ķılınġan nerselerde yaǾnį 

245.22 nefslerni aluvda bir türlisini tenlerine kiri ķaytarup bir türlisini ķaytarmavda ve fikr ķıla 
turġan ķavm 

245.23 içün uluġ Ǿibretler bardur ( ) belki ķureyş kāfirleri allahdan 
başķa özlerine 

245.24 şefāǾat ķıla turġan şefāǾat ķıluvçılarnı tutdılar mı ( ) ey 
muĥammed (Ǿahm) 

245.25 ķureyş kāfirlerine eyt şefāǾat ķıluvçılarıñız fāǾide ve żarardan hiç nerseni mālik 
bolmasalar da şefāǾat 

245.26 ķılurlar mı diyü ( ) daħı hiç nerseni bilmeseler de şefāǾat ķılurlar mı diyü 

( ) 

245.27 ey muĥammed (Ǿahm) şefāǾatniñ hemmesi allah içündür diyü eyt 

( ) ol allah içündür 

245.28 köklerniñ ve yirlerniñ ħocalıġı ( ) munıñ śoñında allahġa ķaytarılmış 

bolursız (  

245.29 ) ve her ķayçan yalġız bolġanı ĥālde allahnı źikr ķılınsa yaǾnį müşriklerniñ 
maǾbūdlarından başķa ġına 
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246.1 ) āħiret künine įmān kitürmegen ādemlerniñ köñilleri 
------ 

246.2 ve nefretlenür ( ) ve her ķayçan allahġa başķa bolġan müşriklerniñ 
maǾbūdları źikr ķılınsa 
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246.3 ( ) şol vaķtduķ müşrikler şādlanurlar ( ) ey 
muĥammed eyt 

246.4 sin ey köklerni ve yirlerni yaratuvçı allah ( ) ġaybni hem ĥāżirni 

bilüvçi allah (  

246.5 ) sin ķullarıñ arasında ĥükm ķılursun ( ) şol 
nersede ĥükm 

246.6 ķılursun ol nersede ķullarıñ iħtilāf ķılur boldılar ( ) ve eger küfr 
sebebli 

246.7 özlerine žulm ķılġan ādemler içün bolsa idi ( ) yirde bolġan nerselerniñ 

246.8 barçası ( ) daħı yirde bolġan nerseler birlen birge yine de anıñ oħşaşı bolsa idi 

246.9 ( ) ķıyāmet küninde bolġan Ǿaźābnıñ yavızlıġından ol 
mülklerinde 

246.10 bolġan nerse birlen fidyelerler idi yaǾnį Ǿaźāb ornına şol ķadar bütün mülklerinde 
bolġan māllarnı 

246.11 birürler idi ( ) daħı ķıyāmet küninde müşrikler içün žāhir bolur 

(  

246.12 ) ĥesāblapda ķarar bolmaġan nerseleri (Ǿaźābları) ( ) 
daħı 

246.13 müşrikler içün kesb ķılġan nerseleriniñ yavızlıķları žāhir bolur yaǾnį yavız Ǿamelleri 
žāhir bolur 

246.14 ( ) daħı müşriklerni dünyāda vaķt ħorlaġan nerseleriniñ cezāsı 
çulġap  

246.15 alur ( ) ādemniñ Ǿādeti şoldur her ķayçan ādemni żarar (avruv yā ki 
faķįrlik) 

246.16 tutsa bizge yalvarup duǾā ķılur ( ) munıñ śoñında her ķayçan ādemge 
özimizden 

246.17 niǾmet birsek ( ) ādem eytür bu niǾmetni miñe birildi kesb 
ŧarįķlarunı bilüvim 
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246.18 üzerine ( ) belki ol niǾmet añar fitnedür (imtiĥāndur) bu niǾmetke şükr ķılur 
mu diyü 

246.19 ( ) likin ādemlerniñ köpisi bu niǾmetniñ fitne idükni bilmesler 

(  

246.20 ) taĥķįķ bu sözni (kesbni bilüvim üzerine bu niǾmetni miñe birildi digen sözni 
bu ümmetlerden) 

246.21 burun bolġan kāfirler de eytdi meŝelā ķārūn hem ķavmi kibi ( ) 
bes alardan 

246.22 kesb ķılġan nerseleri muñsız ķılmadı ( ) bes bu sözni eytken 
ādemlerge 

246.23 kesb ķılġan nerseleriniñ yavızlıķları (yaǾnį yavız Ǿamelleriniñ cezāǿsı) irişdi 

(  

246.24 ) bu mekke müşriklerinden žālim bolġan ādemler ( ) alarġa 
kesb ķılġan yavız 

246.25 Ǿamelleriniñ cezāǿsı tiz irişür ( ) daħı alar bizniñ cezāǿmıznı ötkerüvçi 
tügillerdür 

246.26 ( ) eyā mekke müşrikleri bilmediler mi ( ) 
düristlikde allah teǾa 

246.27 tilegen ādemine rızķını kiñ ķılur ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan 
nerselerde 

246.28 įmān kitürgen ķavm içün uluġ Ǿibretler bardur ( ) eyt 
sin ey 

246.29 muĥammed Ǿahm allahü teǾālā eytedür diyü ey minim nefslerine günāhlarda isrāf ķıluv 
birlen artuķ cināyet ķılġan 
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247.1 ķullarum ( ) allahnıñ raĥmetinden ümįd ķismeñiz 

( ) düristlikde 
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247.2 allah bütün günāhlarnı yarlıķar ( ) düristlikde ol allah günāhlarnı 
bik yarlıķaġuçıdur 

247.3 hem raĥmet ķılġuçıdur bu āyetniñ inüvine sebeb şol mekke ħalķı bir vaķtde eytdiler 
muĥammed Ǿahm eytedür 

247.4 bir kişi śanemge Ǿibādet ķılsa hem ĥaķsız kişi öltürse ol kişiniñ günāhsı yarlıķanmay 
diyü niçük bulay 

247.5 bolsun biz hicret de ķılmaduķ śanemlerge Ǿibādet ķılduķ ve kişi de öltürdük diyü şundan 
śoñ 

247.6 bu źikr ķılınġan āyet indi bu āyetde allahnın ķulları üzerine iżāfesi müǾminlerge ħāś 
boluvġa 

247.7 delālet ķıladur ( ) ve ey ķullarum rabbiñizge ķaytuñız hem 
rabbiñizge boy śunıñız 

247.8 ( ) öziñizge Ǿaźāb kilmesden burun ( ) Ǿaźāb 

247.9 kilgenniñ śoñında yardem birilmiş bolmassız ( ) 
daħı 

247.10 rabbiñizden özñizge indürülgen nersenin körkemregine iyeriñiz 

( ) öziñizge 

247.11 kinet Ǿaźāb kilmesden burun ( ) ĥālbūkim siz Ǿaźābnıñ kilüvini bilmessiz 

(  

247.12 ) nefslerniñ eytüvi yaramas nerse bolġanlıķı içün ( ) 
allahnıñ 

247.13 ĥaķında (ŧāǾatinde) kimçilik ķıluvım üzerine miñi ĥasretdür diyü ( ) 
daħı 

247.14 düristlikde min allahnıñ dįnni ve kitābnı masħara ķıluvçılardan boldım diyü 

( ) 

247.15 yā ki nefsniñ eytüvi yaramas nerse bolġanlıķı eger allah mini ĥaķķ dįnge köndürse idi 

247.16 ( ) min küfrden ve günāhlardan śaķlanuvçı bolur idim diyü 

( ) 
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247.17 yā ki nefsniñ Ǿaźābnı körgen vaķtde inüvi yaramas nerse bolġanlıķı içün ( ) 
eger 

247.18 minim içün dünyāġa ikinçi mertebe ķaytuv bolsa idi ( ) bes min 
izgülik 

247.19 ķıluvçılardan bolur idim diyü ( ) allahü teǾālā kāfirlerniñ sözini redd 
ķılup eytedür 

247.20 belį taĥķįķ sizge āyetlerim (ķurān āyetleri) kildi ol āyetlerde azġunlıķdan ĥaķlıķġa 
könülüvin 

247.21 bāŧıl yoldan ĥaķķ yolını ayuruvnı beyān ķıldım hem sini ĥidāyetni azġunlıķġa ĥaķnı 
bāŧılge iħtiyār 

247.22 ķıluvġa ķudretli ķıldım ( ) bes ol āyetlerni yalġanġa tutdıñız 

(  

247.22 ) daħı tekebbürlik ķıldıñız ve ol āyetlerni inkār itüvçilerden boldıñız hidāyet 
üzerine 

247.23 azġunlıķnı ĥaķķ üzerine bāŧılnı iħtiyār itdiñiz bes allah mini ĥaķlıķġa köndürse min 
küfrden 

247.24 ve günāhlardan śaķlanuvçılardan bolur idim digen söziñ yalġan min siñe her ķayusını 
beyān ķıldım 

247.25 sin min ķoşķan işniñ ħilāfı birlen şuġullendiñ maǾnāsında ( ) daħı ķıyāmet 

küninde (  

247.26 ) allah üzerine yalġanlaġan ādemlerni körürsün sin ey muĥammed 

Ǿahm (  

247.27 ) ol allah üzerine yalġanlaġan ādemlerniñ yüzleri ķara bolur 

( ) 

247.28 eyā tekebbürlik ķıluvçılarġa cehennemde orun yoķ mı ( ) 
allahü teǾālā küfrden 
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248.1 śaķlanuvçılarnı maķśūdlarına irişüvleri sebebli cehennemden ķutķarur ( ) 
alarnı yavızlıķ 

248.2 tutmas ( ) daħı alar ĥasretlenür de imes ( ) allah her 
nerseni yaraŧuvçıdur 

248.3 ( ) ve ol allah her bir nerse üzerine vekįldür yaǾnį her işde taśarruf 
allahġa 

248.4 tapşırılmışdur ( ) ol allah içündür köklerniñ ve yirlerniñ 
ħazįneleriniñ 

248.5 açkıçları köklerniñ ve yirlerniñ ħazįnelerde taśarruf ķıluvġa hiç kimniñ ķudreti bolmas 

(  

248.6 ) daħı şundayın ādemler allahnıñ ķudretine hem kökler ve yirler işinde 
müstaķil idāre ķıluvına 

248.7 delālet ķılġan Ǿalāmetlerni inkār itdiler ( ) bu śıfatda bolġan 
ādemler żarar 

248.8 itüvçilerdür ( ) ey muĥammed mekke müşriklerine eyt 
sin eyā siz miñe 

248.9 allahdan başķaġa Ǿibādet ķıluv birlen buyurasız mı min allahdan başķaġa Ǿibādet 
ķılamun mu ey nādānlar 

248.10 mekke müşrikleri bir vaķtde ey muĥammed Ǿahm bizniñ maǾbūdlarımıznıñ baǾżısını 
ķabūl it biz de siniñ maǾbūdıña 

248.11 Ǿibādet ķılurmız didiler şundan śoñ źikr ķılınġan āyet indi 

(  

248.12 ) ve ey muĥammed taĥķįķ siñe hem sinden ilk bolġan peyġamberlerge vaĥy 

ķılındı (  

248.13 ) bir taķdįr sin allahġa Ǿibādetde başķalarnı orŧaķ itseñ elbette siniñ ķılġan 
izgü 

248.14 Ǿamelleriñ bāŧıl bolur ( ) daħı sin żarar itüvçilerden bolursun 

(  
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248.15 ) belki sin ey muĥammed allahġa ġına Ǿibādet ķıl daħı allahnıñ öziñe 
enǾām ķıluvı 

248.16 üzerine şükr ķıluvçılardan bol ( ) müşrikler allahnı ĥaķķ uluġlav 
birlen uluġlamadılar 

248.17 yaǾnį allahġa Ǿibādetde şerįkler iŝbāt ķıldılar hem allahnı cenābına münāsib bolmaġan 
śıfatlar birlen 

248.18 śıfatladılar ( ) daħı yir bütünleyi ķıyāmet küninde allahnıñ 
ķudretinde 

248.19 ve mülkinde tutulmışdur yaǾnį üç birlen bir mertebe tutķan kibi gine tutulmışdur 

( ) 

248.20 daħı kökler allahnıñ ķudretinde cıyulmışlardur ( ) naķıs 
śıfatlardan yıraķ 

248.21 boldı allahü teǾālā hem müşriklerniñ allahġa Ǿibādetde şerįk ķılġan nerselerinden bülend 

boldı (  

248.22 ) daħı evvel mertebe śūrġa ürülür ( ) bes köklerde ve 
yirlerde 

248.23 bolġan cān iyeleri ölük bolup yıġılurlar ( ) meger allahü teǾālā ölmevlerini 
tilegen źāt 

248.24 ler gine ölük bolup yıġlamaslar (cebrāǿįl, mikāǿįl, isrāfįl yā ki Ǿarşnı kötergen ferişteler 

kibiler) (  

248.25 ) munıñ śoñında ikinçi mertebe śūrġa ürülür ( ) bes şol vaķtduķ 
bütün cān iyeleri 

248.26 (ādemler) ķabrlerinden yaķ yaķlarına ķaraġanları ĥālde tururlar ( ) 
daħı yir 

248.27 rabbisiniñ özinde turġuzġan Ǿadllik nūrı birlen yalturar ( ) daħı ĥesābnı ve 
cezāǿnı ķoyulur 

248.28 yaǾnį ĥesāb ķılına turġan ve cezāǿ birile turġan ādemlerniñ aldına 

( ) daħı 
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248.29 ümmetlerine şehādet bire turġan peyġamberlerni hem peyġamberlerge şehādet bire 

turġan feriştelerni kitürülür (  
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249.1 ) daħı ādemler arasında ĥaķlıķ birlen ĥükm ķılınur ( ) ve ol 
ādemler ŝevāblarnı 

249.2 kimitilüv günāhlarnı artduruluv birlen žulm ķılınmaslar bu āyet śūr hem ĥesāb daħı 
cezānıñ ĥaķķ boluvı ĥaķında 

249.3 ( ) daħı her nefske Ǿamel ķılġan nersesiniñ cezāsını kāmil birilür 

(  

249.4 ) ve ol bendelerniñ ķılġan işlerini bilgüçidür 

( ) 

249.5 kāfir bolġan ādemlerni gürūh gürūh itüp cehennemge serilür ( ) 
her ķayçan ol 

249.6 kāfirler cehennemge kilseler cehennemniñ işikleri açılur ( ) daħı kāfirlerge 
cehennemniñ śaķçıları 

249.7 şelte ķılup eytürler ( ) yā sizge öz cinsiñizden peyġamber kilmedi mü 

(  

249.8 ) ol peyġamberler sizge rabbiñizniñ āyetlerini oķur boldılar 

( ) 

249.9 daħı sizniñ bu küniñizge (tamuġġa kirür vaķtıñızġa) yoluġuñız birlen sizni ķorķutur 

boldılar ( ) 

249.10 kāfirler eytürler belį peyġamberler bizge rabbimizniñ āyetlerini oķur boldılar hem bizni 
bu künimizge yoluġuv 

249.11 birlen ķorķutur boldılar ( ) ve likin Ǿaźāb sözi 
(yaǾnį 

249.12 rabbimizniñ Ǿaźāblı boluvımız birlen ĥükmi) kāfirler üzerine ŝābit boldı 

( ) kāfirlerge 
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249.13 allah ŧarafından eytildi cehennemniñ işiklerine kiriñiz ( ) ol cehennemde 

mengü ķalġanıñız ĥālde diyü (  

249.14 ) bes įmān kitürüvden tekebbürlenüvçilerniñ ornı bolġan cehennem ni 

yavız boldı (  

249.15 ) daħı rablerinden ķorķġan ādemlerni (müǿminlerni) 
gürūh gürūh itüp 

249.16 ucmaħķa sürülmiş bolur ( ) her ķayçan müǾminler cennetke 
kilseler alarġa uluġ  

249.17 kerāmetler bolur daħı cennetniñ işikleri açılur ( ) daħı cennetniñ 
śaķçıları 

249.18 müǿminlerge eytürler sizge yaramas nerselerden selāmetlik bolur mundan sizge hiç 
köñliñizge ħoş bolmaġan 

249.19 nerse irişmes ( ) siz günāh kirlerinden pāk boldıñız bes ucmaħķa 
mengü ķalġanıñız ĥālde 

249.20 kiriñiz ( ) daħı ucmaħķa kirgenniñ śoñında müǿminler 
eytürler vaǾdesini 

249.21 bizge rast ķılġan allah üzerine her maķtav bolsun ( ) daħı allah bizge cennet 
yirini birdi 

249.22 ( ) cennetden tilegen ornımıznı turaçaķ orun ķılurmız 

( ) 

249.23 bes Ǿamel ķıluvçılarnıñ ornı bolġan cennet ni ħoş boldı 

( ) 

249.24 daħı sin ey muĥammed (Ǿahm) feriştelerni Ǿarş tiresinde ŧavāf ķıluvçılar körürsün 

( ) 

249.25 rableriniñ ĥamdi birlen tesbįĥ itkenleri ĥālde ( ) daħı bendeler 
arasında ĥaķlıķ birlen 

249.26 ĥükm ķılınur yaǾnį baǾżılarnı cennetke baǾżılarnı tamuġġa kiritilür 

( ) daħı her 
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249.27 maķtav (aramızda ĥaķlıķ birlen ĥükm ķıluvı üzerine) allahġa bolsun diyü eytildi   zümer 
sūresiniñ  

249.28 tercemesi tamām boldı” 
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250.1 “ķırġınçı sūre müǿmin sūresi mekkede ingen siksen biş āyet” 

250.2 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

250.3 ( ) bu sözinden murādını allah özi bilür ( ) ol ķurān her 
işde 

250.4 ġālib bolup ve her nerseni bilüvçi bolġan allahdan indürülmiş kitābdur 

( ) ol allah 

250.5 günāhlarnı yarlıķaġuçı ve tevbelerni ķabūl itüvçidür ( ) Ǿaźābı ķatı 
boluvçıdur 

250.6 ol allahnıñ hem kiñ enǾām iyesidür ol allah ( ) hiçbir ĥaķlıķ birlen ķullıķ 
ķılınmış źāt yoķdur 

250.7 meger ol allah (teǾālā) ginedür ( ) ol allahġadur evrileçek orun 

( ) allahnıñ 

250.8 āyetleri ĥaķında ķıçķuruşmas ( ) meger kāfir bolġan ādemler gine 

ķıçķuruşur (  

250.9 ) bes ey muĥammed (Ǿahm) kāfirlerniñ türli şerhlerde sevdā itüv birlen taśarruf 
ķıluvları ġurūrlandurmasun 

250.10 (aldamasun) sini çünki alarġa küfrleri içün tizden Ǿaźāb kileçek ( ) 
mekke 

250.11 kāfirlerinden burun nūĥ (Ǿahm) ķavmi peyġamberlerni yalġanġa tutdı 

( ) daħı nūĥ (Ǿahm) 

250.12 ķavmi śoñında peyġamberlerine ķarşı kilgen türli cemāǾat peyġamberlerini yalġanġa 

tutdılar (  

250.13 ) daħı her bir ümmet özleriniñ peyġamberlerini esįr itüvni 
(ötürüvni yā ki Ǿaźāb 

250.14 ķıluvnı) ķaśd ķıldı ( ) daħı her bir ümmet bāŧıl birlen ķıçķuruşdılar 

( ) 
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250.15 ol bāŧıl birlen ĥaķnı yiberüv (bitürüv) içün ( ) bes min ol 
ümmetlerni Ǿaźāb 

250.16 birlen tutdım bes minim Ǿaźābım niçük boldı ( ) daħı 
oşandaķ ey muĥammed 

250.17 (Ǿahm) rabbiñniñ sözi (ve Ǿıydı yā ki Ǿaźāb birlen ĥükm itüvi) ŝābit boldı (  

250.18 ) kāfir bolġan ādemler üzerine ( ) düristlikde ol kāfirler tamuġ 
otınıñ 

250.19 iyeleridür ( ) daħı Ǿarşını kötergen ferişteler daħı Ǿarşı 
tiresinde 

250.20 bolġan ferişteler ( ) rableriniñ ĥamdi birlen tesbįĥ eytürler 

( ) daħı 

250.21 rablerine įmān kitürürler ( ) daħı įmān kitürgen ādemler içün 
yarlıķamaķ isterler 

250.22 ( ) daħı eytürler ey rabbimiz sin her nerseni raĥmet hem 
bilüv birlen śıydurdıñ 

250.23 yaǾnį raĥmetiñ hem Ǿilmiñ her nerseni śıydurdı ( ) bes tevbe itken 
ādemlerni yarlıķaġıl 

250.24 ( ) daħı dįn boluvıña iyergen ādemlerni yarlıķaġıl ( ) daħı 
tevbe 

250.25 itüp de dįn boluvıña iyergen ādemlerni ceĥįm tamuġınıñ Ǿaźābından śaķlaġıl diyü 

(  

250.26 ) daħı eytürler ey rabbimiz ol śıfatlı ādemlerni öziñ alarġa vaǾde 
ķılġan Ǿadn  

250.27 ucmaħlarına kirit ( ) daħı ol śıfatlı müǿminlerniñ 
atalarından 

250.28 hem ħatunlarından hem de balalarından izgü bolġanlarunı Ǿadn ucmaħlarına kirit 

(  
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250.29 ) düristlikde sin her işde ġālibsün ve ĥikmet iyesisün ( ) daħı ey 
rabbimiz ol 
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251.1 kişilerni Ǿaźāblardan yā ki yavız Ǿamelleriniñ cezāǿlarından śaķlaġıl 

( ) 

251.2 ve kimlernidür ķıyāmet küninde Ǿaźāblardan yā ki yavız Ǿamelleriniñ cezālarından 
śaķlasañ bes taĥķįķ ol 

251.3 ādemlerge raĥmet ķıldıñ sin ( ) ve bu siniñ raĥmet ķıluvıñ uluġ 
bolġan saǾādetdür 

251.4 ( ) düristlikde kāfir bolġan ādemler ķıyāmet küninde nidāǿ 

ķılınurlar (  

251.5 ) hem alarġa eytilür allahnıñ sizge açuvı sizniñ yavızlıķ birlen 
buyurġuçı 

251.6 nefsinizge açuvıñızdan uluġraķdur ( ) şol vaķtdaġı allahnıñ sizge 
açuvı 

251.7 uluġraķdur siz ol vaķtde įmānġa ündelmiş boldıñız da bes kāfir bolur boldıñız 

( ) 

251.8 baǾŝni inkār itüvçiler eytdiler ey rabbimiz bizni iķi mertebe ötürdiñ yaǾnį bizni evvel 
ölükler itüp 

251.9 yaratdıñ munıñ śoñında ecelimiz yitdük de yine de ölükler itüp evirdiñ ( ) 
daħı bizni iki 

251.10 mertebe tirgüzdiñ birisi dünyādaġı tirüklik ikinçisi ķıyāmet künindegi tirüklik 

( ) 

251.11 bes biz özimizniñ günāhlarımız birlen iķrār ķılduķ ( ) bes eyā bizge 
tamuġdan 

251.12 çıġuvġa yol bar mı ( ) sizniñ ĥāżirde bolġan Ǿaźābıñız 
munıñ 
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251.13 sebeblidür her ķayçan yalġız allahnı ündelmiş bolsa siz inkār itdiñiz 

( ) ve eger allahġa 

251.14 şerįk ķılınsa ol şerįk ķıluvġa uşandıñız ( ) bes ĥükm bu künde allah içündür 

(  

251.15 ) ol allah bülend ve uluġ bolġuçıdur ( ) ol allah şundayın 
allahdur sizge 

251.16 tevĥįdke hem başķa bilürge vācib bolġan nerselerge delālet ķıla turġan āyetlerini 
körsetür 

251.17 ( ) daħı sizge kökden rızķġa sebeb bolġan nerselerni 
(yaġmurlarnı) 

251.18 indürür ( ) ve bu āyetler birlen vaǾažlanmas meger allahġa 
ķaytķan kişi gine vaǾažlanur 

251.19 ( ) bes dįnni allah içün śāf ķılġanıñız ĥālde allahġa duǾā ķılıñız 

251.20 ( ) gerçi kāfirler sizniñ iħlāśıñıznı mekrūh körseler de 

(  

251.21 ) ol allahnıñ dereceleri büyükdür hem Ǿarş iyesidür ( ) ol 
allah 

251.22 özinin emrinden vaĥyini taşlar ( ) ķullarından tilegen ādemi üzerine 

(  

251.23 ) cānlar ve tenler yoluķışa turġan künden (ķıyāmet küninden) ķorķutuv içün 

( ) 

251.24 ol ķıyāmet küni şundayın kündür ol künde ādemler ķabrlerinden çıġuvçılardur 

( ) 

251.25 allah üzerine ādemlerniñ źātlarından ve Ǿamellerinden hem ĥāllerinden hiç nerse yaşrun 

bolmas (  

251.26 ) bu künde ħocalıķ kim içündür ( ) ĥalķına ġālib boluvçı bir allah 
içündür 
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251.27 allahü teǾālā ķıyāmet küninde niçük śoraçaķlıġından ve niçük cevāb bireçekliginden 
ĥikāyet içün bu 

251.28 sözni źikr itdi ( ) bu künde (ķıyāmet küninde) her nefs 
kesb 
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252.1 ķılġan nersesi birlen cezālanur ( ) bu künde žulm ķıluv yoķdur 

( ) 

252.2 düristlikde allahnıñ ĥesābı tiz boluvçıdur ( ) daħı ey muĥammed Ǿahm 
yaķın bolġan ķıyāmet 

252.3 küninden ādemlerni ķorķut ( ) ķıyāmet küninde allahnıñ 
Ǿaźābından ķorķuvdan 

252.4 köñiller bolġazlar ĥużūrında bolur yaǾnį köñiller orunlarından köçüp boġazlarġa 

yapışurlar ( ) 

252.5 ķayġu birlen ŧolġanları ĥālde ol köñiller ( ) küfr sebebli özlerine žulm 
ķıluvçılar 

252.6 içün hiçbir yaķın ādem yoķdur ( ) daħı şefāǾati ķabūl ķılınmış ādem yoķdur 

(  

252.7 ) ol allah közlerniñ ħıyānet ķıluvçısun yaǾnį şehvet birlen ĥarāmġa 

ķaravçısun bilür (  

252.8 ) daħı kökreklerniñ yaşirgen nersesin (sırların) bilür teǾālā ( ) 
ve allah 

252.9 teǾālā ĥaķlıķ birlen ĥükm ķılur ( ) ve müşriklerniñ allahdan 
başķa 

252.10 ündegen (Ǿibādet ķılġan nerseleri hiç nerse birlen ĥükm ķılmaslar çünki alar cānsız 

nerseler (  
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252.11 ) düristlikde allah her nerseni işitüvçi ve her nerseni de körgüçidür 

(  

252.12 ) eyā mekke müşrikleri yirde seyr ķılmadılar mı 

( ) 

252.13 bes özlerinden burun bolġan peyġamberlerini yalġanġa tutķan ādemlerniñ śoñġı ĥālleri 
niçük bolġanını 

252.14 ķararlar (körürler) idi ( ) mekke kāfirlerinden burun bolġan kāfirler 
mekke kāfirlerinden 

252.15 ķuvvet yüzinden ķaŧıraķ boldılar ( ) daħı yirde eŝerler yüzinden köprek 
boldılar yaǾnį yirde 

252.16 büyük ķalǾa ve uluġ şehrler binā ķıldılar ( ) bes alarnı allah günāhları 
sebebli Ǿaźāb 

252.17 birlen tutdı şunıñ kibi mekke kāfirlerini de Ǿaźāb birlen tutar ( ) 
daħı alar içün allahnıñ 

252.18 Ǿaźābından śaķlaġuçı bolmadı ( ) bu ötken ümmetlerni Ǿaźāb birlen tutuv 

( ) 

252.19 oşbunıñ sebeblidür düristlikde ol ötken ümmetlerge peyġamberleri žāhir muǾcizeler 

birlen kilür boldılar ( ) bes 

252.20 ol ümmetler ol peyġamberlerni inkār itdiler ( ) bes alarnı allah Ǿaźab birlen 

tutdı (  

252.21 ) düristlikde ol allahnıñ tilegen nersesine ġāyet küç yitüv birlen küçi 
yitküçidür 

252.22 hem Ǿaźābı ķaŧı bolġuçıdur ( ) ve taĥķįķ biz mūsā Ǿahmnı muǾcize 
birlen yiberdük 

252.23 ( ) daħı žāhir bolġan delįl birlen yiberdük ( ) 
firǾvunge hem anıñ 

252.24 vezįri hāmānge hem ķārūnġa ( ) bes bular mūsā Ǿahmnı siĥrçi hem 
yalġançı 
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252.25 didiler ( ) bes mūsā Ǿahm bizniñ ĥużūrımızdan ĥaķnı kitürgen 

zamānda (  

252.26 ) firǾavun hem ķavmi eytdiler mūsā Ǿahm birlen birge įmān 
kitürgen ādemlerniñ 

252.27 balalarunı evveldegi kibi yine de öltüriñiz diyü ( ) daħı ķız balalarunı 
tirük ķaldurıñız  

252.28 diyü ( ) kāfirlerniñ mekri tügildür meger żāǿiǾ boluvdadur 

(  
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253.1 ) daħı firǾavun ķavmine eytdi mini iħtiyārıma ķoyıñız mūsā Ǿahmnı 
öltüremün diyü ķıbŧiler 

253.2 firǾavunnı mūsā Ǿahmnı öltürüvden ŧıyalar idi ve siñe mūsādan ķorķarġa tiyüş tügil 
çünki ol 

253.3 siĥrçi diyü eger sin anı öltürseñ mūsānıñ ķavmi firǾavun delįl birlen ķarşı turuvdan Ǿāciz 

253.4 bolduķından öltürdi diyürler idi firǾavun az ġına sebeb içün ķan tökse de ĥażret-i 
mūsānıñ peyġamber 

253.5 idükni şiksiz bildükinden yā ki öltürüv müyesser bolmas  diyü žann ķılduķından ĥażret-i 
mūsanı öltürürge 

253.6 baŧırçılıķ ķıla almadı ( ) mūsā Ǿahm rabbisine duǾā ķılsun minim öltürüvimden 
rabbisiniñ ŧıyuvını 

253.7 tilep ( ) eger mūsā Ǿahmnı öltürmesem düristlikde min mūsā 
Ǿahmnıñ sizniñ dįniñizni 

253.8 almaşduruvından ķorķamun ( ) yā ki yirde dįnġizni boza turġan 
nerseni 

253.9 žāhir ķıluvından ķorķamun ( ) firǾavunnıñ bu sözini işitkenniñ śoñında mūsā 
Ǿahm ķavmine 
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253.10 eytdi ( ) düristlikde min özimniñ hem sizniñ rabbiñizge  śıyındım 

(  

253.11 ) ĥesāb (ķıyāmet) künine įmān kitürmegen her bir uluġlanuvçı 
ādemden 

253.12 ( ) daħı firǾavunnıñ yaķunlarından bir įmān kitürüvçi ir 

253.13 eytdi ( ) ol ir įmānnı yaşıradur idi bu ir ķıbŧįlerden birisi bola yā ki 

253.14 firǾavunlerden įmānnı yaşıra turġan bir ir eytdi maǾnāsında bu vaķt bu ir isrāǿįlį bola 

253.15 ( ) eyā siz rabbim yalġız bir allah digenliki içün irni öltüresiz 
mi 

253.16 ( ) ve taĥķįķ ol ir sizge öziniñ rast peyġamber idükine delālet ķıla 

253.17 turġan muǾcizeler ve köp delįller kitürdi ( ) sizniñ rabbiñizden 

( ) 

253.18 ve eger ol ir yalġançı bolsa bes yalġanlavınıñ żararı özine bolur ( ) ve eger 
ol ir 

253.19 daǾvāsında rast bolsa ( ) iñ azı sizge anıñ vaǾįd ķılġan nerseleriniñ 

253.20 baǾżısı irişür ( ) düristlikde allah (teǾālā) isrāf ķıluvçı 
yalġançını 

253.21 ĥaķlıķġa köndürmes bes eger mūsā isrāf ķıluvçı ve yalġançı bolsa idi allah anı bu 
muǾcizelerge köndürmes 

253.22 ve anı bu muǾcizeler birlen ķutulmas idi yā ki allah rüsvāy ve helāk ķılġan irni 
öltürüvde ni maǾnā bar çünki eger 

253.23 mūsā yalġançı bolsa allahnıñ rüsvāy ķılġan ķulı bola maǾnāsında 

( ) 

253.24 ey ķavmim mıśır yirinde üstün ve bülend bolġanıñız ĥālde bu künde ħocalıķ sizge 

( ) 

253.25 bes eger bizge allahnıñ Ǿaźābı kilse allahnıñ Ǿaźābından ķutuluvġa bizge kim yardem 
birür bes  ey ķavmim işiñizni 
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253.26 bozmañız mūsā (Ǿahm)nı ötürüv sebebli allahnıñ Ǿaźābına kirişmeñiz çünki bizge 
allahnıñ Ǿaźābı kilse ol 

253.27 Ǿaźābnı hiç kim ŧıya almas ( ) firǾavun eytdi ey ķavmim min 
sizge işāret 

253.28 yā ki meşveret ķılmaym meger özim işāret ķılġan nerseni işāret (meşveret) ķılam yaǾnį 
mūsā (Ǿahm)nı 
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254.1 öltürüvni yaǾnį hiç nerseni śevāb körmeym meger mūsānı öltürüvni śevāb körem 

(  

254.2 ) daħı bu fikrim birlen sizni köndürmeym meger toġrılıķ yolına köndürem 

( ) daħı 

254.3 firǾavunnıñ yaķınlarından įmān kitürgen ādem eytdi ey ķavmim 

( ) düristlikde 

254.4 min sizniñ üzeriñizge ötkendegi ümmetlerniñ künleriniñ vāķıǾalarınıñ meŝeliniñ 

irişüvinden ķorķamun (  

254.5 ) nūĥ daħı Ǿād hem ŝemūd ķavminiñ Ǿādeti bolġan cezānıñ 
meŝeliniñ irişüvinden 

254.6 ķorķamun ( ) daħı bulardan śoñġı ķavmlerniñ Ǿādeti bolġan cezānıñ 
sizge irişüvinden ķorķamun 

254.7 ( ) daħı allah bendelerge žulmni tilevçi tügildür bes allahü 
teǾālā günāhsız hiç kimni 

254.8 Ǿaźāb ķılmas ve žālim bolġan ādemni öç almay ķaldurmas 

( ) ve ey 

254.9 ķavmim düristlikde min sizniñ üzeriñizge ādemlerniñ baǾżısınıñ baǾżısı üzerine nidā 
ķılışa turġan 

254.10 küninden (ķıyāmet küninden) ķorķamun ( ) ķıyāmet küni şundayın 
kündür ol künde 
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254.11 muvaffaķdan tamuġ śarı artları birlen bolġanları ĥālde kāfirlerni döndürülmiş bolur 

(  

254.12 ) sizniñ içün ķıyāmet küninde allahnıñ Ǿaźābından śaķlaġuçı yoķdur 

(  

254.13 ) ve kimdür ol kişini allah ĥaķķ yoldan azdursa ol kişini ĥaķķ yolġa köndürüvçi 
yoķdur 

254.14 ( ) ve taĥķįķ sizge mūsā Ǿahmdan ilk muǾcizeler birlen yūsuf 
Ǿahm 

254.15 kildi ( ) bes siz hemįşe şikde boldıñız ( ) yūsuf Ǿahmnıñ sizge 
kitürgen 

254.16 nersesinden (dįninden) bu yūsufdan yaǾķūb Ǿahm oġlı yūsuf Ǿahm murād yā ki yaǾķūb 
Ǿahmnıñ oġlı 

254.17 yūsuf Ǿahmnıñ oġlı ibrāhįmniñ oġlı yūsuf murād ( ) yūsuf Ǿahm 
ölgenniñ 

254.18 śoñında siz eytdiñiz ( ) yūsuf Ǿahm śoñından allah ikinçi 
peyġamberni yibermes 

254.19 diyü ( ) oşandaķ yaǾnį bu azduruv kibi allah isrāf ve 
şik 

254.20 ķıluvçını azdurur ( ) şundayın ādemler allahnıñ 
āyetlerinde 

254.21 özlerine kilgen delįlden başķa ķıçķuruşurlar ( ) allah ĥużūrında bu 
ķıçķuruşuv açuv 

254.22 yüzinden uluġ boldı ( ) daħı įmān kitürgen ādemler ĥużūrında açuv 
yüzinden uluġ 

254.23 boldı ( ) oşandaķ yaǾnį bu azduruv kibi allah mührler 

( ) her bir 

254.24 cebr ķıluvçı tekebbürlik ķıluvçı ādemniñ köñli üzerine ( ) 
firǾavun 
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254.25 vezįri hāmānġa eytdi ey hāmān minim içün büyük serāy binā ķıl (  

254.26 ) şāyed min yollarġa irişürmün ( ) köklerge irişdüre turġan yollarġa 

(  

254.27 ) bes min mūsānıñ maǾbūdına tüşünürmün ( ) daħı düristlikde 
min mūsā Ǿahmnı 

254.28 yalġançı dip gümān ķılamun ( ) ve bu ziynetlev kibi 
firǾavunge yavız Ǿameli 
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255.1 ziynetli ķılındı ( ) ve firǾavnnı ĥaķlıķ yolından ŧıyıldı 

( ) 

255.2 ve firǾavunnıñ mekri tügildür meger żarar itüvdedür ( ) daħı firǾavunnıñ 
yaķınlarından 

255.3 įmān kitürgen ādem eytdi ( ) ey ķavmim miñe iyeriñiz ( ) 
sizni toġrılıķ 

255.4 ve ĥaķlıķ yolına köndürürmün yaǾnį sizge toġrılıķġa köndürüvçi yolnı körsetürmün 

(  

255.5 ) ey ķavmim ançaķ bu dünyā tirükliki az fāǿidelene turġan nersedür 

(  

255.6 ) daħı düristlikde āħiret mengülik turaçaķ yurŧdur (  

255.7 ) bir kişi yavız Ǿamel ķılsa ol kişige cezāǿ birilmes meger yavız Ǿamelniñ meŝeli 
birlen gine cezāǿ 

255.8 birilür ( ) ve bir kişi izgü Ǿamel ķılsa kirek ol izgü 

255.9 Ǿamel ķıluvçı ir ve kirek ħatun bolsun ( ) ĥālbūkim ol izgü Ǿamel ķıluvçı įmān 
kitürüvçi 
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255.10 ādem bolsa ( ) bes müǿmin bolup da Ǿizgü Ǿamel ķılġan ādemler 
ucmaħķa kirürler 

255.11 ( ) ve ol cennetde ĥesābdan başķa rızķlanmış bolurlar 

(  

255.12 ) ve ey ķavmim ni boldı miñe min sizni Ǿaźābdan ķutuluvġa ündeyim 

( ) ve siz 

255.13 mini tamuġ oŧına ündeysiz ( ) siz mini allahġa kāfir boluvıma 

ündeysiz (  

255.14 ) daħı minim içün bilüv bolmaġan nerseni allahġa şerįk ķıluvıma 

ündeysiz (  

255.15 ) ve ĥālbūkim min sizni günāhlarnı yarlıķaġuçı ve her işde ġālib 
boluvçı allah üzerine 

255.16 ündeym ( ) şiksiz ĥaķķ boldı sizniñ anıñ Ǿibādetine mini ündegen 
nerseleriñiz 

255.17 (śanemleriñiz) ( ) ol sizniñ Ǿibādetine ündegen nerseleriñiz 
içün dünyāda 

255.18 hem āħiretde özleriniñ Ǿibādetlerine ündev yoķdur çünki alar cānsızlardur maǾbūd 
boluvnı tilegen 

255.19 nerse alarda yoķdur ( ) daħı şiksiz ĥaķķ boldı düristlikde bizniñ 
ķaytuvımız allahġadur 

255.20 ( ) daħı düristlikde azġunlıķda isrāf ķıluvçılar oŧ iyeleridür 

255.21 ( ) minim sizge eytken nersemni ( ĥaķķ sözlerimni) Ǿaźābnı 
kördükiñiz de elbette 

255.22 isiñizge tüşürürsiz ( ) daħı min işimni allahġa tapşıramun 

( ) 

255.23 düristlikde allahü teǾālā bendelerni körgüçidür ( ) bes firǾavunnıñ 
yaķınlarından 
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255.24 įmān kitürgen ādemni allah firǾavunlarnıñ mekrleriniñ yavızlarından yaǾnį ķaŧı 
mekrlerinden śakladı 

255.25 ( ) daħı firǾavunnı hem ķavmini Ǿaźābnıñ yavızı çulġap aldı 
ehlüǾl-sünnet 

255.26 ve el-cemāǾatniñ Ǿaźāb-ı ķabrini iŝbātke istidlāl ķılġan āyetleri źikr ķılınaçaķ āyetdür 

(  

255.27 ) oŧķa firǾavunnı hem ķavmini Ǿarż ķılınur yaǾnį firǾavunlarnı oŧ üzerinde 
yandurulmış bolur 

255.28 ( ) irtede ve kiçde elbette mundan dünyā yurŧındaġı Ǿaźāb murād bes bu āyet 
birlen ŝābit 
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256.1 boldı dünyā yurŧında al firǾavunnıñ Ǿaźāb ķılınuvı 

( ) daħı 

256.2 ķıyāmet ķāǿim bolġan künde feriştelerge eytilür al firǾavunnı dünyā Ǿaźābından ķaŧıraķ 
bolġan Ǿaźābke kiritiñiz 

256.3 diyü (yaǾnį cehennem Ǿaźābına ) elbette bu iki Ǿaźāb arasında başķalıķ ŝābit boldı al 
firǾavunnıñ dünyāda Ǿaźāb 

256.4 ķılınuvları elbette ħuśūsį źātleri içün tügil belki peyġamber sözine iŧāǾat ķılmay günāhlı 
olduķları içün 

256.5 bes kāfirlerniñ her birisiniñ ķabrde Ǿaźāb ķılınuvı ŝābit bola ammā günāhlı müǿminler 
ĥaķında ķabr Ǿažābı boluv āyetden 

256.6 çıķmay likin ĥadįŝlerden biline müǿminlerge de ķabr Ǿaźābı bolur 

( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) 

256.7 kāfirlerniñ tamuġda daǾvālaşķan (ķıçķuruşķan) vaķtlarnı isiñe tüşür 

( ) 

256.8 bes dünyāda żaǾįf bolġan kāfirler uluġlanup birgen kāfirlerge eytilür ( ) 
düristlikde 

256.9 biz dünyāda sizge iyergüçi bolduķ ( ) bes eyā siz bizden otdan 
bir ülüş 
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256.10 Ǿaźābnı yibergüçiler misiz ( ) dünyāda uluġlanup yürügen kāfirler 
żaǾįflerge eytürler 

256.11 ( ) düristlikde siz ve bizniñ hemmemiz otdadur bes biz niçük sizden ot 
Ǿaźābını yibereyik diyü 

256.12 ( ) düristlikde allah taĥķįķ bendeler arasında ĥükm itdi 
ucmaħķa tiyüşli 

256.13 ādemni ucmaħķa kiritdi tamuġġa tiyüşli ādemni tamuġġa kiritdi 

( ) 

256.14 daħı tamuġda bolġan ādemler cehennem śaķçısına eytdiler 

( ) bizniñ 

256.15 içün rabbiñizge duǾā ķılıñız bizden rabbiñiz bir kün ķadarlı Ǿaźābdan bir az nerseni ciñil 

ķılsun diyü (  

256.16 ) cehennem śaķçıları eytürler eyā sizge muǾcizeler birlen 
peyġamberleriñiz 

256.17 kilmedi mü diyü ( ) cehennemdegi ādemler (kāfirler ) eytürler belį kildi diyü 

( ) bes cehennem 

256.18 śaķçıları eytürler öziñiz Ǿaźābını ciñil ķıluvnı śorap duǾā ķılıñız bizge sizniñ kibi 
yavızlar içün 

256.19 śorarġa iźn yoķ diyü ( ) ve kāfirlerniñ duǾāsı tügildür meger 
żāǿiǾ boluvdadur 

256.20 ( ) düristlikde biz peyġamberlerimizge hem de 
peyġamberlerge įmān kitürgen ādemlerge 

256.21 delįl birlen ve maķśūdlarına irişüv birlen yardem birürmiz 

( ) dünyā tirükliginde 

256.22 daħı şāhidler ķāǿim bolġan künde yaǾnį ķıyāmet küninde ( ) 
ķıyāmet küni şundayın 

256.23 kündür ol künde žālimlerge Ǿöźrleri fāǿide birmes ( ) daħı ol 
žālimlerge 
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256.24 laǾnet bolur hem alarġa yurtnıñ yavızı (cehennem) bolur ( ) ve 
taĥķįķ biz mūsā 

256.25 (Ǿahm)ġa anıñ birlen dįnge könüle turġan nerselerni (muǾcizelerni ve şerįǾatlerni) 

birdük (  

256.26 ) daħı biz mūsā śoñından tevrāt kitābnı isrāǿįl balalarına ķaldurduķ 

(  

256.27 ) śāf Ǿaķl iyelerini ol kitāb ĥaķlıķġa köndürüvçi hem vaǾaž ķıluvçı bolġanı 

ĥālde (  

256.28 ) bes ey muĥammed (Ǿahm) müşriklerniñ revcitüvine śabr ķıl düristlikde 
allahnıñ yardem birlen vaǾdesi 
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257.1 ĥaķdur ( ) daħı günāhıñ içün yaǾnį artuġraķ işni ķaldurġanlıġıñ içün 
yarlıķamaķ 

257.2 iste ve dįn işiñe iķbāl ķıl ( ) daħı rabbiñniñ ĥamdi birlen 
kiçede hem 

257.3 üyretelerde tesbįĥ eyt ( ) düristlikde şundayın ādemler 
allahnıñ āyetlerinde 

257.4 ķıçķuruşurlar ( ) özlerine kilgen delįlden başķa ( ) 
allahnıñ 

257.5 āyetlerinde delįlsiz ķıçķuruşķan ādemlerniñ kökreklerinde yoķdur meger tekebbürlikdür 

( ) ol ķıçķuruşķan 

257.6 ādemler allahnıñ āyetlerini yiberüvge irişküçi tügillerdür ( ) bes ey 
muĥammed (Ǿahm) allahġa 

257.7 śıyun ( ) düristlikde ol allah sizniñ sözleriñizni işitüvçidür ve 
işleriñizni bilüvçidür 
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257.8 ( ) elbette köklerni hem yirlerni yaraŧuv ādemlerni 
yaraŧuvdan 

257.9 uluġraķdur ( ) ve likin ādemlerniñ köpisi munı bilmesler 
elbette 

257.10 aślsız uluġ bolġan köklerni ve yirlerni evvel yaraŧuvġa ķādir bolġan allah elbette aśldan 
ikinçi 

257.11 mertebe ādemni yaraŧuvġa ķādir bola likin ādemler ifrāŧ ġafletleri ve nefs arzularına 
iyerüvleri içün 

257.12 fikr ķılmaylarda munı bilmeyler ( ) daħı śoķır ādem birlen 
körüvçi 

257.13 ādem berāber bolmas yaǾnį ġāfil ādem birlen baśįret iyesi ādem berāber bolmas 

(  

257.14 ) daħı įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādem birlen yavızlıķ 
ķıluvçı 

257.15 ādem berāber bolmas ( ) ey ādemler yā ki ey kāfirler az ġına 
vaǾažlanuv birlen vaǾažlanursız 

257.16 ( ) düristlikde ķıyāmet elbette kilgüçidür ol ķıyāmetde şik 

yo r ķdu (  

257.17 ) ve likin ādemlerniñ köpisi ķıyāmetke uşanmaslar 

( ) 

257.18 daħı sizniñ rabbiñiz eytdi ey müǿminler miñe Ǿibādet ķılıñız min sizniñ Ǿibādetiñizni 
ķabūl ķılurmun yaǾnį 

257.19 Ǿibādetiñiz berāberinde ŝevāb birürmün ( ) düristlikde 
şundayın ādemler 

257.20 minim Ǿibādetimden tekebbürlik ķılurlar ( ) ol Ǿibādetden 
tekebbürlik ķıluvçılar ħor 

257.21 ve rüsvāy bolġanları ĥālde cehennemge kirürler ( ) allah 
şundayın źātdur sizniñ 
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257.22 fāǿideñiz içün kiçni yaratdı ( ) ol kiçde ķararlanuvıñız ve raĥatlanuvıñız içün 

(  

257.23 ) daħı kündizni yaķturtuvçı itüp yaratdı ( ) düristlikde 
allah 

257.24 ādemler üzerine şefķat ve raĥmet iyesidür ( ) ve likin ādemlerniñ 
köpisi 

257.25 bu niǾmetlerge şükr ķılmaslar ( ) maǾbūd boluvnı tiley turġan işlerge ħāś 
bolġan allah 

257.26 sizniñ rabbiñizdür ( ) ol allah her bir nerseni yaraŧuvçıdur ( ) 
ĥaķlıķ birlen maǾbūd bolġan 

257.27 źāt yoķdur meger ol allah ġınadur ( ) bes niçük siz allahnıñ Ǿibādetinden 
başķa Ǿibādet ķıluvġa 

257.28 döndürülesiz (dönesiz) ( ) oşandaķ yaǾnį allahnıñ Ǿibādetinden 
başķaġa döndürülgen 

 

II / 258 

 

258.1 kibi şundayın ādemlerni ĥaķdan döndürülür ( ) ol ādemler allahnıñ 
āyetlerin inkār 

258.2 ķılur boldılar ( ) allah şundayın źātdur birini sizniñ içün 
ķararlata 

258.3 turġan orun ķıldı ( ) daħı kökni bite (tevbe) ķıldı ( ) 
daħı 

258.4 sizni kim śūretledi bes śūretleriñizni körkem ķıldı yaǾnį sizni toġrı bu boylı ve cünsiz 
tenli ve tiygiz 

258.5 aǾżālı itüp yaratdı ( ) daħı sizge leźįź ŧaǾāmlardan rızķlandurdı 

( ) 
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258.6 bu śıfatlı allah sizniñ rabbiñizdür ( ) bes bütün Ǿālemniñ rabbisi 
bolġan allah mübārek 

258.7 boldı ( ) ol allah źātından kilgen tirüklik birlen mengü tirük boldı ( ) 
hiç ĥaķlıķ 

258.8 birlen maǾbūd yokdur meger ol allah ġınadur ( ) bes allahġa 
Ǿibādet ķılıñız allah içün 

258.9 dįnni ĥāliś ķılġanıñız ĥālde ( ) her bir maķŧav bütün Ǿālemniñ 
rabbisi allahġa bolsun 

258.10 digeniñiz ĥālde ( ) ey muĥammed (Ǿahm) müşriklerge eyt 
sin min şundayın 

258.11 maǾbūdlerge Ǿibādet ķıluvımdan ŧıyılmış boldım ( ) siz ol 
maǾbūdlerge allahdan başķa 

258.12 Ǿibādet ķılursız ( ) miñe rabbimden žāhir delįller kilgenniñ śoñında 

(  

258.13 ) daħı bütün Ǿālemniñ rabbisi bolġan allahġa boy śunmaķlıġım 
birlen buyurulmış 

258.14 boldım diyü eyt ( ) ol allah şundayın allahdur sizni (atañız 
ādemni) tofraķdan 

258.15 yaratdı ( ) munıñ śoñında sizni meni śuvından yaratdı ( ) munıñ 
śoñında oyuşķan  

258.16 ķandan yaratdı ( ) munıñ śoñında sizni analarıñıznıñ ķurśaġından yaş 
balalar bolġanıñız 

258.17 ĥālde çıġarur ( ) munıñ śoñında sizni Ǿaķlıñıznın ve teniñizniñ kemāletke 
irişkenine ķadar 

258.18 ķaldurur ( ) munıñ śoñında ķart bolġanıñızġa ķadar ķaldurur 

( ) 

258.19 daħı sizden ķartlıķġa yā ki kemāletke irişmesden burun ölgeniñiz bar 

( ) daħı 
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258.20 allah sizge bu işni ķılur sizniñ dünyāda tirüklik ķıluvıñız ve bilgüli müddetke irişüviñiz 

içün ( ) 

258.21 daħı bu işde bolġan Ǿibretlerni Ǿaķlıñıznı śarf ķılup bilüviñiz içün ( ) 
ol allah şundayın 

258.22 allahdur ölüklerni tirgüzür ve tirüklerni ötürür ( ) bes her ķayçan bir 
nerseniñ boluvın tilese 

258.23 ( ) bes ançaķ ol nersege bol sin diyür bes ol nerse bolur 

(  

258.24  ) ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) eyā şundayın ādemlerge 
ķaramaysun mı ol ādemler 

258.25 allahnıñ āyetlerinde ķıçķuruşurlar ( ) ol āyetlerge įmāndan niçük 

döndürülmiş bolalar (  

258.26 ) şundayın ādemler ķurānnı yalġanġa tutdılar ( ) daħı şol nerseni 
(başķa 

258.27 kitāblarnı yā ki vaĥyni yā ki şerįǾatlerni) yalġanġa tutdılar ( ) ol 
nerse 

258.28 birlen biz resūllerimizni yiberdük ( ) bes ol ādemler tiz bilürler özleriniñ 
yalġanġa 

 

II / 259 

 

259.1 tutuvlarınıñ cezāsını ( ) şol vaķtde yalġanġa tutuvlarınıñ cezāǿsını 
bilürler ol vaķtde 

259.2 boġavlar moyınlarında bolur ( ) daħı çılbırlar birlen 
cehennemge ösdürülmiş 

259.3 bolurlar ( ) munıñ śoñında oŧda yaķdurılmış bolurlar ( ) 
munıñ śoñında alarġa eytilür 



  1741

259.4 ( ) allahdan başķa allahġa Ǿibādetde şerįk ķılġan nerseleriñiz 
(maǾbūdlarıñız) ķayda 

259.5 diyü ( ) bu allahnıñ kitāblarunı yalġanġa tutķan kāfirler eytürler 
maǾbūdlarımız bizden ġayb boldılar 

259.6 diyü ( ) belki mundan burun hiç nersege Ǿibādet ķılmaġanımız 
iken yaǾnį bizge 

259.7 ĥāżir bilindi biz maǾbūdlarımızga Ǿibādet ķıluvımız birlen hiç nersege Ǿibādet ķılġan 
tügilmiz iken çünki 

259.8 bizniñ maǾbūdlarımız iǾtibārlı şey (nerse) tügiller iken ( ) bu 
kitāblarnı 

259.9 yalġanġa tutuvçılarnı azdurġan kibi allahü teǾālā kāfirlerni azdurur ( ) sizni bu 

azduruv (  

259.10 ) ĥaķsız yirde tekebbürlük ķıluvıñız sebeblidür 

( ) daħı şādlıķda 

259.11 kiñeyüp yürüviñizdür ( ) cehennemde mengü ķalġanıñız 
ĥālde cehennemniñ 

259.12 işeklerine kiriñiz diyü eytilür ( ) bes tekebbürlik ķıluvçılarnıñ ornı 
bolġan 

259.13 cehennem ni yavız boldı ( ) bes ey muĥammed Ǿahm kāfirlerniñ 
rencitüvine śabr ķıl 

259.14 düristlikde allahnıñ kāfirlerni helāk itüv birlen vaǾdesi ĥaķdur ve şiksiz bolaçaķdur 

(  

259.15 ) bes eger siñe kāfirlerge vaǾde ķılġan nersemiz (Ǿaźābımız)nıñ baǾżısını 
körsetsek bik 

259.16 ĥūb bolur ( ) yā ki siniñ kāfirlerge vaǾde ķılınġan Ǿaźābınıñ 
baǾżısını 

259.17 körmesiñden ilk cānıñnı alsaķ bes ol kāfirler ķıyāmet küninde bizge ķaytarılmış bolur 
şol vaķtde 
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259.18 körürsün biz alarnı ķatı Ǿaźāb birlen Ǿaźāb ķılurmız yā ki maǾnāsı kirek biz ol kāfirlerni 
siniñ 

259.19 tirük vaķtiñde Ǿaźāb ķılayıķ ve kirek ķılmayıķ barı bir ķıyāmet küninde bizge 
ķaytaçaķlar alarnı biz ķıyāmet 

259.20 küninde ķaŧı Ǿaźāb birlen Ǿaźāb ķılurmız maǾnāsında ( ) ve 
taĥķįķ 

259.21 biz ey muĥammed (Ǿaleyhi’s-selām) minden burun dįn üyretür içün ilçiler 
(peyġamberler) yiberdük 

259.22 ( ) ol peyġamberlerden siñe beyān ķılġanlarımız da bardur 

(  

259.23 ) daħı ol peyġamberlerden siñe beyān ķılmaġanlarımız da bardur bes bu āyetden 
peyġamberlerniñ 

259.24 śanı yaķına maǾlūm tügil idüki bilinedür ( ) daħı resūl içün 

259.25 muǾcizeni kitürüv mümkin bolmadı ( ) meger allahnıñ iźni birlen gine 
kitürüv mümkin boldı çünki 

259.26 muǾcize kesbi tügil belki maĥż-ı allahnıñ bir niǾmeti tiledüki ādemine gine birür anı 
kesb birlen tapuv mümkin 

259.27 bolmas ( ) bes her ķayçan allahnıñ dünyāda yā ki āħiretde Ǿaźāb 
birlen emri 

259.28 kilse ĥaķlıķ birlen (yaǾnį ĥaķlıķda bolġan ādemni Ǿaźābdan ķutķaruv birlen ve bāŧıllıķda 
bolġan ādemni 

259.29 Ǿaźāb ķıluv birlen) ĥükm ķılınur ( ) ve bu vaķtde bāŧıllıķda bolġan 
ādemler özlerine 

 

II / 260 

 

260.1 żarar iterler ( ) allah şundayın źātdur sizniñ fāǿideñiz içün dört 

260.2 ayaķlı ĥayvānlar yaratdı ( ) ol dört ayaķlı ĥayvānlardan 
baǾżısına 
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260.3 aŧlanuvıñız içün daħı ol dört ayaķlı ĥayvānlarnıñ baǾżısından aşarsız çünki dört ayaķlı 

260.4 ĥayvānlardan faķat aşala turġanları da bardur śarıķ ve kice kibiler hem dört ayaķlı 
ĥayvānlardan aşala da 

260.5 ve aŧlanula da turġanları bardur teve śıġır kibiler ( ) ve sizniñ 
içün dört ayaķlı 

260.6 ĥayvānlar da başķa fāǿideler de bardur sütleri ve cünleri kibi 

( ) daħı 

260.7 ol dört ayaķlı ĥayvānlar üzerinde kökrekleriñizde bolġan muĥtāc nerseleriñizge 
irişüviñiz içün 

260.8 yaratdı yaǾnį yükleriñizni śalup bir şehrden ikinçi şehrge sefer ķıluvıñız içün 

(  

260.9 ) daħı siz dört ayaķlı ĥayvān daħı kimeler üzerinde yüklenmiş bolursız (

 ) 

260.10 daħı allah sizge özinin ķudretiniñ ve raĥmetiniñ kemāline delālet ķıla turġan āyetlerni 

körsetür (  

260.11 ) bes allahnıñ āyetlerinden ķayusını inkār itersiz yaǾnį bu āyetler 
žāhir bolduķı içün 

260.12 inkār ķılurġa yol yoķ ( ) eyā mekke kāfirleri yirde seyr ķılmadılar mu 

(  

260.13 ) bes eger seyr ķılsalar özlerinden burun bolġan yavız ķavmlerniñ 
śoñġı ĥālleri 

260.14 niçük boldı şuñar ķararlar idi ( ) mekke kāfirlerinden burun bolġan 
kāfirler bulardan 

260.15 köprek boldılar ( ) daħı alar ķuvvet yüzinden ķaŧıraķ ve yirde 
bolġan eŝerler 

260.16 (binālar hünerler) yüzinden ķaŧıraķ boldılar ( ) bes mekke 
kāfirlerinden 
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260.17 burun bolġan kāfirlerden kesb ķılġan nerseleri allahnıñ Ǿaźābını yibermedi 

(  

260.18 ) bes mekke kāfirlerinden burun kāfirlerge žāhir muǾcizeler birlen 

peyġamberleri kilgen zamānda (  

260.19 ) özleriniñ ĥużūrında bolġan nerse (Ǿilm) birlen şādlandılar yaǾnį 
özleriniñ 

260.20 bāŧıl iǾtiķādları birlen peyġamberlerniñ Ǿilmini ħorġa śaydılar 

( ) daħı 

260.21 ol kāfirlerni ħorlaġan nerseleriniñ (nādānlıķlarınıñ) cezāǿsı çulġap aldı ( ) 

260.22 bes ol kāfirler bizniñ Ǿaźābımıznı körgenleri zamānda ( ) yalġız 
bolġan allahġa įmān 

260.23 kitürdük diyü eytdiler ( ) daħı anıñ birlen allahġa şirket ķılġan 
nersemizni 

260.24 (śanemlarnı) inkār ķılduķ didiler ( ) bes bizniñ Ǿaźābımıznı 
körgen 

260.25 vaķtde kitürgen įmānları özlerine fāǿide birmedi çünki ol vaķtdaġı įmān maķbūl tügil 

(  

260.26 ) allah bu işni bendelerinde ötken senet ķıldı yaǾnį Ǿaźābnı körgende 
kitürgen įmānnıñ 

260.27 maķbūl bolmavı allahnıñ ötken Ǿādeti boldı ( ) ve Ǿaźābnı körgen 
vaķtde kāfirler 

260.28 özlerine żarar itdiler ve ĥarāb boldılar (müǿmin sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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261.1 “ķırķ birinçi sūre fuśśulet sūresi mekkede ingen illi dört āyet 

261.2 bism’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

261.3 ( ) sūre ismi yā ki allah birlen resūli arasında bir sır ( ) dünyā ve 
āħiretde raĥmet 

261.4 ķıluvçı allahdan indürülmişdür bu ķurān (sūre) ( ) āyetleri lafžı hem 
maǾnāsı iǾtibārı 

261.5 birlen ayrılmış kitābdur bu ķurān ( ) bu kitābdan Ǿarab tilinde bolġan ķurānnı 

ķaśd ķılamun (  

261.6 ) Ǿarab tilini bilgen yā ki Ǿilm ve fikr iyesi bolġan ķavm içün indürülmişdür 

( ) ol 

261.7 ķurānnı indürülüvi özi birlen Ǿamel ķıluvçılarġa süyünç birüvçi özine ħilāflıķ 
ķıluvçılarnı ķorķutuvçı 

261.8 bolġan ĥālde ( ) bes ādemlerniñ köpisi ķurānnı ķabūl itüvden yüz 
döndürdi 

261.9 bes alar ķurānnı oylav ve iŧāǾat ķıluv işitüvi birlen işitmesler 

( ) 

261.10 daħı ķurānnı ķabūl itüvden yüz döndürgen ādemler eytdiler bizlerniñ köñillerimiz siniñ 
anıñ üzerine ündegen 

261.11 nerseñden (ķurāndan) perdeler içindedür ( ) daħı bizniñ ķulaķlarımızda 
aġırlıķ (çoķraķlıķ) 

261.12 bardur ( ) daħı bizniñ birlen siniñ (muĥammed Ǿahm) arañda perde 
bardur ol perde aramızda 

261.13 dostlıķdan bizni ŧıyar ( ) bes sin öz dįniñde Ǿamel ķıl düristlikde biz öz 

261.14 dįnimizde Ǿamel ķıluvçılarmız ( ) ey muĥammed (Ǿahm) mekke 
müşriklerine eyt ançaķ 

261.15 min sizniñ kibi ādem min ferişte yā ki cin tügilmün min sizni Ǿaķldan yıraķ bolġan 
nersege ündemeym 
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261.16 belki tevĥįd (allahnı birlev)ge hem Ǿamelde toġrı boluvġa ündeym ( ) miñe 
allah ŧarafından vaĥy 

261.17 ķılınadur ( ) ançaķ sizniñ maǾbūdıñız bir gine maǾbūddur 

( ) bes işleriñizde 

261.18 allahġa yönelgeniñiz ĥālde toġrı bolıñız ( ) daħı bozuķ iǾtiķādlarıñızda 
allahdan 

261.19 yarlıķamaķ isteñiz ( ) ve ni ĥasretdür allahġa şerįk ķıluvçılar içün 

(  

261.20 ) şundayın müşriklerge ni ökünçdür alar saranlıķları hem ĥalķġa 
şefķatsızlikleri 

261.21 içün zekevet birmesler saranlıķ ve ħalķġa şefķatsizlik śıfatlarınıñ in ķabāĥatidür śāĥib 
beyđāvį eyte 

261.22 bu āyetde kāfirlerniñ fürūǾ birlen muħāŧab boluvlarına delįl bardı yā ki zekevet 
birmeslerniñ maǾnāsı 

261.23 özlerini pāklay turġan işlerni (įmān ve iŧāǾatni) ķılmaslar maǾnāsında 

( ) 

261.24 daħı ol müşrikler āħiret künini inkār itüvçilerdür yaǾnį müşriklerniñ zekevet birmevleri 
dünyānı istevge 

261.25 çomuvları ve āħiretni inkār itüvleri içündür ( ) düristlikde 
şundayın 

261.26 ādemler įmān kitürdiler daħı izgü Ǿameller ķıldılar ( ) įmān kitürüp de izgü 
Ǿamel 

261.27 ķılġan ādemlerge minnet ķılınmay turġan yā ki bitmey turġan ŝevāb bardur 

( ) ey 

261.28 muĥammed Ǿahm mekke müşriklerine eyt sin eyā siz mi inkā(r) itesiz 

( ) iki kün 
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262.1 miķdārında yā ki iki nöbetde yirni yaraŧķan allahnı beyđāvį iyesi eyte yirden töbenlik 
ciheti murād 

262.2 yirni iķi kün mikdarında yaraŧuvdan murād yir içün bir müşterek bolġan aślını yaratdı 
munıñ 

262.3 śoñında yir içün türli śūretler yaraŧdı şol śūretler birlen yir türli nevǾi bolup evrildi 

262.4 diyü kāfirlerniñ allahnı inkārdan murād allahnıñ barluġını inkār tügil belki allahnıñ 
źātında hem śıfatlarında 

262.5 ĥaķdan bāŧılge avışuvları (beyđāvį) ( ) daħı siz müşrikler allah içün 
Ǿibādetde 

262.6 şerįkler ķılursız ( ) yirni iki kün miķdārında yaraŧķan allah bütün 
Ǿālemniñ 

262.7 rabbisidür ( ) daħı ol allah yirde yirniñ üstünden köterüp ŧaġlar 
yaratdı 

262.8 ( ) daħı ol yirde köp izgülikler birdi yaǾnį yirde türli öse turġan nerseler 

262.9 ve ĥayvānlar yaratdı ( ) daħı yir ehliniñ azuķlarunı yirde dört 
kün 

262.10 tamāmında çikledi ( ) bu dört kün tigiz boluv birlen tigiz boldı şundan 
arŧmas da kimmes de 

262.11 bu yaraŧuvlarnı altı künge boluv yirni hem yirde bolġan nerselerni yaraŧuvdan 

śoraġuçılar içündür (  

262.12 ) munıñ śoñında kök ŧarafına ķaśd ķıldı allah teǾa ( ) ĥālbūkim 
ol kök bir ķaranġu 

262.13 nerse idi ( ) bes allah kökke hem yirge eytdi boy śunġanıñız 
ĥālde 

262.14 yā ki küçlengeñiz ĥālde kiliñiz yaǾnį min öziñizde yaraŧķan teǿŝįr (eŝer birüv) teǿŝir 
(eŝer ķabūl itüv) 

262.15 birlen kiliñiz hem minim sizde ķoyġan nerselerimni ižhār ķılıñız ( ) 
kök birlen yir 

262.16 ĥāl tiley birlen eytdiler boy śunġanımız ĥālde kildük diyü mundan maķśūd allahnıñ 
köklerde ve yirlerde 
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262.17 bolġan ķudretiniñ eŝer itüvini hem kök birlen yirniñ allahnıñ ķudretiniñ eŝerini ķabūl 
itüvlerini 

262.18 taśvįr hem kök birlen yirni boy śunulmışnıñ emri birlen boy śunuvçınıñ ol emrini ķabūl 
itüvine 

262.19 temŝįl ( ) bes allahnıñ köklerni iki kün miķdārında yidi kök 
itüp 

262.20 yaratdı likin bu künlerden murād allah teǾa künler diyü aŧaġan uzun müddetler çünki 
allah ĥużūrında kün 

262.21 diyü miñ yıl ķadar vaķtķa eytile yā ki andan da uzunraķ vaķtķa eytile meŝelā bir kün illi 
miñ yıl miķdārına 

262.22 ıŧlāķ ķılına niteki muñar delįl ( ) āyeti birlen 

(  

262.23 ) āyeti (allah Ǿilm-i biǾś-śevāb) ( ) daħı 
allahnıñ her bir 

262.24 kökde kökniñ işine vaĥy ķıldı yaǾnį kökni özini ıślāĥ ķıla turġan nersege yükledi hem 
kökke ħāś 

262.25 ķābiliyyet birdi yā ki ehline emrleri birlen vaĥy ķıldı maǾnāsında 

( ) daħı 

262.26 biz yirge yaķın bolġan kökni yuldızlar birlen ziynetledük ( ) daħı köklerni kāmil 
śaķlav birlen 

262.27 śaķladuķ ( ) bu źikr ķılınġan allahnıñ işleri ķudretde hem 
Ǿilmde kāmil bolġan 

262.28 allahnıñ taķdįridür ( ) bes eger bu beyān śoñında da mekke 
kāfirleri 

262.29 įmāndan yüz döndürseler bes ey muĥammed (Ǿahm) alarġa eyt sin min sizni yaşin kibi 
ķaŧı Ǿaźāt 
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263.1 birlen ķorķuŧamun ( ) Ǿād hem ŝemūd ķavminiñ yaşin kibi bolġan 
ķaŧı Ǿaźābları 
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263.2 şiklli bolġan Ǿaźāb birlen diyü ( ) Ǿād birlen ŝemūd 
ķavminiñ ķaŧı 

263.3 Ǿaźābları bularġa allarından daħı arŧlarından resūller kilgen ĥālde boldı 

( ) siz 

263.4 Ǿibādet ķılmañız meger allahġa ġına Ǿibādet ķılıñız didiler ol resūller ( ) Ǿād 
birlen ŝemūd 

263.5 ķavmi eytdiler eger rabbimiz peyġamberler yiberüvni tilese idi ( ) 
peyġamberler itüp ferişteler indürür 

263.6 idi ( ) bes düristlikde biz zuǾmıñız anıñ birlen yiberildük digen 
nerseñizni 

263.7 inkār ķıluvçılarımız çünki siz de bizniñ kibi ādem sizniñ bizden artuķ yiriñiz yoķ 

(  

263.8 ) bes ammā Ǿād ķavmi yirde ĥaķsız 

(

tekebbürlendiler 

) daħı bizden ķuvvet 

263.9 yüzinden kim ķaŧıraķ didiler ( ) eyā Ǿād ķavmi bilmediler mi 

( ) düristlikde Ǿād 

263.10 ķavmini yaraŧķan allah ( ) ol allah Ǿād ķavminden ķuvvet yüzinden 
ķaŧıraķdur yaǾnį ķuvvetlirekdür 

263.11 ( ) ve Ǿād ķavmi bile turġan āyetlerimizni inkār ķılur boldılar 

(  

263.12 ) bes biz Ǿād ķavmine śalķunlıġı birlen helāk ķıla turġan bik śalķun cil yiberdük 

(  

263.13 ) mübārek bolmaġan künlerde (şevvāl ayınıñ śoñġı çeharşenbe küninden ikinçi 
çeharşenbe künine 

263.14 ķadar ve her bir ķavminiñ Ǿaźābı çehārşenbe kün bolġan digenler) 

( ) 
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263.15 bu śalķun cilni yiberüvimiz dünyā tirükliginde Ǿād ķavmine rüsvālıķ Ǿaźābnı 

ımız içün (  tatutmaķlıġ

263.16 ) ve elbette āħiret Ǿaźābı bigrek ıdur ( rüsvāy ķıluvç ) daħı ol 
Ǿād ķavmi 

263.17 Ǿaźābnı yibe aslar (rilüv birlen yardem ķılm ) ammā ŝemūd ķavmi alarġa 
ĥaķlıķġa köndürüv yollarnı 

263.18 körsetdük ( ) be
ıķnı) 

s alar ĥaķlıķġa köndürülüv üzerine śoķırlıķnı 
(azġunl

263.19 iħtiyār ķıldılar ( ) bes ŝemūdlerni ħorlav Ǿaźābnıñ 
yaşini 

 iyesi bolġan 

 263.20 tutdı yaǾnį alarġa kökden Ǿaźāb indürdi de küllisini helāk itdi ( ) ŝemūd 
ķavminiñ kesb 

263.21 ķılġan nerseleri (azġunlıķnı iħti sebebli (yār ķıluvları) ) daħı Ǿād 
ķavminden şundayın 

263.22 ādemlerni helāketden ķutķarduķ ( ) ol ādem
 

ler įmān kitürdiler daħı bu 
Ǿaźābdan ķorķar

263.23 boldılar yaǾnį allahdan ķorķdılar ( ) ve ey m  (Ǿahm) 
şol künni

uĥammed
 isiñe 

263.24 tüşür ol künde allahnıñ düşmānları tamuġ śarı ķobarılmış bolurlar ( ) bes ol 
lahnıñ 

şmā Ǿnį cıyulup bitkençe bir yirde t

al

263.25 dü nlarını taralmasunlar içün ĥabs ķılınur ya oķtalınur 

(  

263.26 ) her ķayçan tamuġġa kilseler ( ) ol allahnıñ 
düşmanlarınıñ 

263.27 żararına ķulaķları ve közleri hem tirileri güvāhlıķ birür ( ) Ǿamel ķılġan 
nerseleri birlen 

263.28 yaǾnį allahü teǾālā şol aǾżālarından söyletür yā ki şol aǾżālarında ķılġan Ǿamelleriniñ 
i bildürür eŝerlerin

 



  1751

II / 264 

 

264.1 ( ) daħı allahnıñ düşm e 
eytürler 

ānları (kāfirler) şelte ķılup tirilerin

264.2 nįk bizniñ żararımızġa güvāhlıķ birdiñiz diyü ( ) 

264.3 bizni her nerseni söyletürge ķādir bolġan allah söyletdi biz öz iħtiyārımız birlen 

i

tirileri eytürler 

söylemedük d yü (  

264.4 ) ve ol allah sizni ol mertebede yaratdı ( ) ve ol allahġa ķaytarılmış 

bolursız (  

264.5 ) dünyā
ādemlerden yaşrunur 

264.6 boldıñız (

da vaķtda ķabāĥat işlerni ķılġanda rüsvāy boluvdan ķorķup 

) ĥālbūkim żararıñızġa güvāhlıķ birüvni žann ķılmadıñız 

(  

264.7 ) ķulaķlarıñıznın hem közleriñizniñ daħı tirileriñiznin ( ) ve likin 
siz gümān ķıldıñız 

264.8 ( ) düristlikde allah sizniñ ķılġan işiñizden köpisini bilmes 

diyü (  

264.9 ) ve sizniñ bu gümānıñız (yaǾnį allah bizniñ izniñ 
köpisini bilmey digen 

ķılġan işim

ümān ķılġan gümānıñızdur (264.10 gümānıñız) rabbıñızġa g ) bu 

 evrildiñiz çünki dünyā
şlaġan nerseleri 

gümānıñız sizni helāk itdi bes 

264.11 siz bu gümānıñız sebebli żarar itüvçilerden bolup  ve āħiretde 
saǾādet içün baġı

264.12 dünyā ve āħiretde yavız boluvlarına sebeb boldı ( ) b
źābķa 

es eger ol 
kāfirler Ǿa
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264.13 śabr itseler bes ot alar içür1 baraçaķ orundur ( ) ve eger 
özleriniñ 

264.14 süygen nerselerine kiri ķaytuvnı śorasalar bes alar śoraġan āb birilmiş ve 
śoravlarnı 

neselerine cev

 bolınmış tügillerdür (264.15 ķabūl ķılınmış tügillerdür yaǾnį rıżā ) daħı kāfirler 
içün şeyŧānlardan 

264.16 bolġan dostlarnı taķdįr ķılduķ ( ) bes ol şeyŧānlardan 
bolġan  

264.17 dostlarnı kāfirlerge allarında bolġan nerseni (dünyā işlerini ve nefs arzularına iyerüvni) 
hem artlarında 

264.18 bolġan nerseni (āħiret işini hem āħiretni inkār itüvni) ziynetli itüp körsetdiler 

(  

264.19 ) daħı ol kāfirler üz zi ŝābit boldı (erine Ǿaźāb sö ) özlerinden 
burun 

264.20 ötken ümmetler içinde ( ) mekke kāfirlerinden burun ötken ümmetler 
cinlerden hem ādemle  bolġuçı rden

264.21 ( ) düristlik run bolġan ümmde mekke kāfirleri hem bulardan bu etler 
özlerine żarar itüvçi 

264.22 boldılar ( ) da bolġan ādemler eytdi (ħı kāfir ) bu 
ķurānnı 

264.23 işitmeñiz yaǾ añız (nį ķulaķ śalm ) daħı bu ķurānnı oķılġanda laġv sözler birlen 
sözleñiz başķalarġa da 

264.24 işitilmesün ( ) taĥķįķ siz 
ķuvçıġ

264.25 işitdürmessiz (

ķurānnı oķuvġa üstün bolursız yaǾnį başķalarġa 
hem o a 

) bes kāfir bolġan ādemlerge tatuturmız 

( ) ķatı Ǿaźābnı 

264.26 ( ) daħı alarnı ķılġan Ǿamelleriniñ yavızınıñ cezāsı birlen 
cezā birürmiz 

                                                            
1 “içün”olmalı. 
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264.27 ( ) bu yavız cezā allahnıñ dü n otdur 

(

şmānlarınıñ cezāsı bolġa

) 

ın düşmānları içün otda mengülik yurtı bardur (264.28 allahn ) bizniñ 
izni 

bli cezālanmaķ birlen cezālan

āyetlerim
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265.1 (ķurān āyetlerini) bile turup inkār ķıluvları sebe dılar 

( ) 

265.2 daħı kāfir bolġan ādemler eytür ķıyāmet küninde ( ) ey 
rabbimiz cinlerden 

5.3 ve ādemlerden bizni azdurġan iki türli şeyŧānnı bizge körset (26 ) bu iki 
rli tü

265.4 şeyŧānnı ayaķ astlarımızda ķılurmız yaǾnį ayaķ astlarımızġa śalup tabtarmız 

( ) 

azduruvç265.5 orun ħorlıķ yüzinden töbenlerden bolsunlar içün bu iki ı şeyŧān 

( ) 

265.7 düristlikde şundayın ādemler rabbimiz allahdur diyü eytdiler ( ) munıñ 
śoñında Ǿamelde toġrı boldılar 

265.8 yaǾnį allah emr ķılġança Ǿamel ķıldılar ( ) andayın ā e 
yardem içün 

demler üzerin

265.9 yā ki ķorķuvnı yiberür içün yā ki ölgen vaķtlarında ferişteler iner ( ) 
aldıñızda bolġan 

265.10 nerseden ķorķmañız ve artıñızda ķalġan nersege ĥasretlenmeñiz diyürler 

( ) 

265.11 daħı dünyāda öziñizge vaǾde ķılınġan ucmaħ birlen şādlanışıñız allahü teǾālā bu āyetde 
 

 bola ādemniñ rabbim allah dip munıñ śoñında Ǿilmde hem Ǿilmde 
toġrı boluvı rabbim allah 

ol islāmnıñ maǾnāsını

265.12 beyān itdi islām şol
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265.13 diyü tiķād ķıluvı birlen özini her bir ħayāli hem hevāǿį bolġan maǾbūdlarnıñ  iǾ
esāretinden āzād ite Ǿilmde 

265.14 ve Ǿamelde toġrı boluvı birlen allahnıñ yolına könüledür 

( ) biz 

265.15 sizniñ dünyā tirükliginde hem āħiretde yardemçileriñizmiz yaǾnį dünyāda sizniñ 

265.16 izgülikke yüklermiz āħiretde sizge şefāǾat ķılurmız (

köñliñizge ĥaķnı tüşürür ve sizni 

) ve sizniñ 

lġan nerseler bardur (

içün 

265.17 ucmaħda nefsleriñiz arzu ķı ) daħı sizniñ içün 
ucmaħda 

265.18 istegen nerseleriñiz bardur ( ) o nāhlarnı yarlıķaġuçı hem 
raĥmet ķıluvçı allahdan 

l niǾmetler gü

265.19 ķonaķ żiyāfeti kibi itüp ĥāżirlengen ĥālde ( ) söz yüzinden kimdür 

körkemrek ( ) 

265.20 şol kişiden ( ) ol kişi allahnıñ Ǿibādetine ündedi daħı özi izgü Ǿamel 
ķıldı 

265.21 ( ) daħı eytdi düristlikde min allahnıñ  diyü 
yaǾnį 

 emrine boy śunuvçılardan

265.22 bu kişiden sözde körkemrek ādem bar mı elbette yok ( ) daħı 

ı

cezāda izgülik 

265.23 ve yav zlıķ berāber bolmas ( ) yavızlıķnı körkem bolġan ħaślet 
(izgülik) birlen 

265.24 yiber meŝelā açuvnı śabrlıķ birlen kişiniñ yavızlıķını Ǿafv birlen 

( ) bes 

265.25 izgülik birlen yavızlıķnı yiberdükiñ vaķtde siniñ birlen arasında düşmānlıķ bolġan ādem 
evrilür 

265.26 ( ) göyā ki yaķın şefķatli dost kibi bolup ( ) ve bu 
körkem 

265.27 ŧabįǾatke (yavızlıķġa ķarşı izgülik ķıluvġa) yoluķmas meger śabrlıķ ķılġan ādemler gine 
yoluķur 
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265.28 ( ) daħı bu körkem ŧabįǾatke yoluķmas meger izgülikden uluġ 
ülüş 

265.29 iyesi bolġan ādem gine yoluġur ( ) ve eger sini 
şeyŧāndan 
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266.1 bolġan döndürüv yavızlıķnı izgülik birlen yiberüvden döndürse ( ) bes 
şeyŧannıñ 

266.2 yavızlıķından allahġa śıyun ( ) düristlikde ol allah siniñ śıyınuvıñnı 
işitüvçidür 

266.3 hem niyetiñni bilgüçidür ( ) allahnıñ ķudretine ve ĥikmetine 
delālet ķıla turġan 

266.4 Ǿalāmetdendür kiç hem kündiz ( ) daħı ķuyaş ve ay 

( ) ķuyaşķa 

266.5 ve ayġa secde ķılmañız çünki alar da sizniñ kibi maħlūķlar ( ) 
daħı kiçeni 

266.6 ve kündizni hem ķuyaşnı ve aynı yaraŧķan allahġa secde ķılıñız ( ) 
eger siz allahġa ġına 

266.7 Ǿibādet ķılur bolsañız ( ) bes eger yalġız bolġan allahġa secde ķıluvdan 
ādemler 

266.8 tekebbürlenseler ( ) bes ey muĥammed Ǿahm rabbiñ ĥużūrında bolġan 

źātlar (ferişteler) (  

266.9 ) kiçe ve kündizde yaǾnį hemįşe allahġa tesbįĥ eytürler 

( ) ĥālbūkim ol 

266.10 ferişteler allahnıñ tesbįĥinden yalıķmaslar ( ) daħı allahnıñ 
ķudretine 
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266.11 delālet ķıla turġan Ǿalāmetlerindendür düristlikde sin ey muĥammed Ǿahm yirni ölensiz 
ķurı ĥālde körürsün 

266.12 ( ) bes her ķayçan yir üzerine śunı indürsek ( ) yir 
ziynetlenür 

266.13 hem ölenler birlen köpinür ve yuġarı aşar ( ) düristlikde yirni 
tirgüzgen 

266.14 allah elbette ölüklerni de tirgüzgüçidür ( ) düristlikde ol allah her bir 
nerse üzerine 

266.15 küçi yitküçidür ( ) düristlikde şundayın ādemler bizniñ 
āyetlerimizde ŧaǾn 

266.16 ķıluv birlen toġrılıķdan avışurlar ( ) bizniñ üzerimizge yaşrun bolmaslar 
alarnıñ 

266.17 bu ķabāĥat işlerine cezāǿ birürmiz ( ) eyā tamuġ oŧına taşlanġan 
ādem mi izgü 

266.18 ( ) yā ki ķıyāmet küninde bizniñ ĥużūrımızġa Ǿaźābdan emįn 
bolġan ĥālde 

266.19 kilgen kişi izgü mi ( ) ey kāfirler tilegen nerseñizni işleñiz 

( ) 

266.20 düristlikde ol allah sizniñ ķılġan Ǿameliñizni körgüçidür ( ) 
düristlikde 

266.21 ķurānnı inkār itüvçi ādemler ( ) ķurān özlerine kilgen zamānda bu ādemler 
helāk boluvçılardur 

266.22 ( ) daħı düristlikde ol ķurān köp fāǿideli kitābdur 

( ) 

266.23 ol ķurānnıñ aldından bāŧıl kilmes ( ) daħı ol ķurānnıñ artından bāŧıl kilmes 

266.24 yaǾnį ķurānġa bir cihetden bāŧıllıķ Ǿārıż bolmas ( ) ol ķurān işinde 

266.25 maķŧalmış ve ĥikmet iyesi bolġan allahdan indürülmişdür ( ) ey muĥammed 
Ǿahm ķavmiñ ŧarafından 
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266.26 siñe eytilmes ( ) meger ilk bolġan peyġamberlerge ķavmleri 
ŧarafından 

266.27 eytilgen nerse gine eytilür ( ) ey muĥammed Ǿahm düristlikde siniñ 
rabbiñ yarlıķav iyesidür 

266.28 dostlarunı ( ) daħı rencitküçi Ǿaźāb iyesidür düşmānlarını 

( ) 
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267.1 kāfirler kāşki ķurān Ǿacem tilinde indürülmegen bolsa idi didüklerinde allahü teǾālā bu 
cevābnı birdi ve eger biz 

267.2 ķurānnı Ǿacem (Ǿarabdan başķa) tilinde ķılsaķ idi ( ) elbette kāfirler 
eytürler idi 

267.3 kāşki ķurānnıñ āyetleri biz añlay turġan til birlen beyān ķılınġan bolsa idi diyü 

( ) 

267.4 eyā muĥāŧab Ǿarab bolġanda Ǿacem tilinde bolġan söz bolur mı yaǾnį peyġamber Ǿarab 
bolġan añar Ǿacem 

267.5 tilindegi ķurān indürülür mi ( ) ey muĥammed (Ǿahm) 
mekke müşriklerine eyt 

267.6 sin ol ķurān įmān kitürgen ādemlerni ĥaķlıķġa köndürüvçidür hem alarnıñ köñillerinde 
bolġan 

267.7  avruvlarına şifādur ( ) daħı şundayın ādemler įmān 
kitürmesler 

267.8 alarnıñ ķulaķlarında aġırlıķ (çoķraķlıķ) bardur ( ) ve ol ķurān kāfirler 
üzerine śoķırlıķ 

267.9 (ķaranġulıķdur) şunıñ içün kāfirler ķurānnı iştimesler de hem añlamaslar da 

(  

267.10 ) bu śıfatdaġı kāfirler yıraķ orundan nidāǿ ķılınurlar yaǾnį kāfirler ķurānnı 
işitmevlerinde yıraķ orundan 



  1758

267.11 nidāǿ ķılınġan ādem kibidürler ( ) ve taĥķįķ biz mūsā (Ǿahm) 
üzerine kitāb (tevrāt) 

267.12 birdük ( ) bes ol kitābda iħtilāf ķılındı ķurānda iħtilāf ķılınġan kibi yaǾnį ol 
kitābnı 

267.13 baǾżılar taśdįķ ķıldılar baǾżılar yalġanġa nisbet birdiler ( ) ve eger 
rabbiñden 

267.14 ilk ötken söz bolmasa idi yaǾnį ĥesābnı ķıyāmet künine ķadar kiçüktürüv vaǾdesi 
ötmegen bolsa 

267.15 idi ( ) kāfirler arasında dünyāduķ Ǿaźāb birlen ĥükm ķılınur idi 

(  

267.16 ) daħı rastlikde ol kāfirler (yehūdler yā ki įmān kitürmegen ādemler) ĥayrān 
boluvnı vācib ite 

267.17 turġan şik birlen tevrātdan şikdedürler ( ) bir kişi izgü Ǿamel ķılsa öz 
fāǿidesi 

267.18 içündür ( ) ve bir kişi yavızlıķ ķılsa bes öz żararınadur 

( ) ve ey 

267.19 muĥammed (Ǿahm) siniñ rabbiñ bendelerge žulm ķıluvçı tügildür 

267.20 “yikirmi dörtinçi pāreniñ tercemesi tamām boldı” 

267.21 ( ) ķıyāmetni bilüvni allahġa ķaytarılmış bolur yaǾnį eger 
ķıyāmetden śoralsa ķıyāmetni 

267.22 bilüvni allahġa ķaytarula çünki allahdan başķa ķıyāmetniñ ķayçan boluvnı hiç kim 

bilmeydür (  

267.23 ) daħı oyalarından (śavtlarından) yimiş çıķmas ( ) daħı 
ana ĥayvān 

267.24 yükley bolmas daħı yügini bir orunda ķoymas ( ) meger bu işler allahnıñ 
bilüvine yaķın bolġan 

267.25 ĥālde gine hem allahnıñ Ǿilmi müteǾalliķ bolġan ĥālde gine vāķıǾa bolur yaǾnį yimişniñ 
oyasından çıġuvı hem mūǿniŝ źātınıñ 
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267.26 yükley boluvı hem yügini (balasını) tapuvı hemmesi allahġa maǾlūm allah ĥamliniñ 
künlerini ve sāǾatlerini hem balanıñ 

267.27 kāmil yā ki żaǾįf idükni bilür ( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) şol künni 
isiñe tüşür ol 

267.28 künde allah müşriklerge nidāǿ ķılur sizniñ zuǾmıñızda minim şerįk bolġan nerselerim 

ķayda diyü ( ) 

 

II / 268 

 

268.1 müşrikler eytürler ey allah biz siñe bildüremiz bizlerden hiç kim ol maǾbūdlarnıñ siñe 
şerįk boluvı birlen 

268.2 şehādet birüvçi yok biz ol maǾbūdlardan bizdük indi diyü 

( ) 

268.3 mundan ilk dünyāda Ǿibādet ķılġan nerseleri (maǾbūdları) kāfirlerden ġayb boluvı yaǾnį 
maǾbūdları 

268.4 fāǿide birmedi yā ki maǾbūdlarını körmesler maǾnāsında ( ) daħı 
kāfirler şiksiz 

268.5 bildiler ki özlerine Ǿaźābdan ķaçarġa orun yoķdur ( ) ādem 
izgülikni 

268.6 (niǾmetde kiñlikni) istevden yalıķmas ( ) ve eger ādemni 
yavızlıķ (faķįrlik) 

268.7 yā ki avruv tutsa bes ādem allahnıñ fażiletinden ve raĥmetinden ümįd kisküçidür hem 
ümįd kisüviniñ eŝeri de 

268.8 žāhir boluvçıdur ( ) ve eger biz öz ŧarafımızdan ādemge raĥmet 
tatutsaķ yaǾnį 

268.9 baylıķ ve selāmetlik birsek ( ) ādemni tutķan żarar (faķįrlik ve avruv) 
śoñında 

268.10 ( ) elbette ādem eytür bu raĥmet minim içündür yaǾnį min bu raĥmetke 
Ǿamelim sebebli müsteĥaķmun 
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268.11 ( ) ve min ķıyāmetni ķāǿim bolur dip žann ķılmaym 

( ) ve eger 

268.12 min bir taķdįr rabbime ķaytarılmış bolsam ( ) düristlikde minim içün 
rabbim ĥużūrında 

268.13 elbette körkem muŝūbet (ucmaħ) bardur çünki bu ādem özine irişken dünyā niǾmetni 
istiĥķāķım içün diyü 

268.14 iǾtiķād ķılduķından bu niǾmet bir de minden ayrulmas diyü gümān ķıladur 

( ) 

268.15 bes biz kāfir bolġan ādemlerge dünyāda Ǿamel ķılġan nerseleriniñ ĥaķįķatleri birlen 
ħaber birürmiz hem dünyāda 

268.16 iǾtiķād ķılġan nerseleriniñ kirisini körsetürmiz ( ) daħı alarġa 
ķaŧı 

268.17 Ǿaźābdan tatuturmız ( ) ve her ķayçan biz ādemge niǾmet birsek 

(  

268.18 ) ādem ol niǾmetden yüz döndürür daħı tekebbürlenüp ol niǾmetden (şükrinden) 
cānibni yürür 

268.19 yaǾnį ol niǾmetden bütünley yıraķ bolur ( ) ve her ķayçan ādemni yavızlıķ 

tutsa (  

268.20 ) bes ol ādem köp duǾā iyesi bolur ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) 

268.21 müşriklerge eyt sin eger ķurān allah ĥużūrından ingen bolsa ( ) munıñ 
śoñında siz 

268.22 fikrlemey gine hem delįlsiz gine ķurānnı inkār ķılsañız ( ) 
ĥaķdan yıraķ 

268.23 bolġan ħilāfda bolġan kişiden kimdür azġunraķ bolur yaǾnį sizden azġun ādem bolur mı 
elbette hiç kim 

268.24 yoķ ( ) biz ādemlerge yirniñ ķaŧrelerinde (türli 
yaķlarında) bolġan 
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268.25 āyetlerimizni (kileçekde bolġan vāķıǾalarnı ve ötken eŝerlerni daħı allahnıñ 
peyġamberine hem ħalįfelerge müyesser 

268.26 itken köp şehrlerni islām birlen müşerref itüvlerini hem şirķ ve ġarb memleketlerine 
ġālib boluvlarnı) 

268.27 daħı özlerinde bolġan āyetlerimizni (yaǾnį mekke ehli arasında žuhūr itken nerselerni 
hem alarġa 

268.28 ingen nerselerni yā ki ādemniñ teninde bolġan allahnıñ kemāl ķudretine delālet ķılġan 
Ǿacįb işlerin) 

 

II / 269 

 

269.1 körsetürmiz ( ) ādemlerge žāhir bolsun içün ( ) düristlikde ol ķurān 
ĥaķdur 

269.2 allahdan indürülmişdür yaǾnį ķurāñnıñ ĥaķķ boluvı žāhir bolsun içün yā ki resūlniñ 
ĥaķķ peyġamber 

269.3 boluvı yā ki tevĥįd žāhir bolsun içün maǾnāsında ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) rabbiñ kifāye 

269.4 ķılmadı mı yaǾnį rabbiñ birlen kifāyet ĥāśıl bolmadı mu ( ) 
düristlikde ol rabbiñ 

269.5 her nerse üzerine tüşünküçidür ( ) āgāh olıñız düristlikde mekke 
müşrikleri 

269.6 rablerine yoluġuvdan şikdedür ( ) āgāh olıñız düristlikde allah her bir 
nerseni ayurup 

269.7 bilgüçidür : “fuśśulet sūresiniñ tercemesi tamām boldı”                                                                          
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269.8 ( ķırķ ikinçi sūre şūrā sūresi mekkede ingen illi üç āyet) 

269.9 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

269.10 ( ) bu sözinden murādını cenāb-ı ĥaķķ özi bilür yā ki sūre ismi 

(  

269.11 ) bu sūrede bolġan maǾnālarnı vaĥy ķılġan kibi siñe ey muĥammed 
(Ǿahm) hem sinden ilk 

269.12 bolġan peyġamberlerge vaĥy ķılur ( ) her işde ġālib bolġan ve ĥikmet 
iyesi bolġan 

269.13 allah vaĥy ķılur ( ) ol allah içündür köklerde ve yirlerde bolġan 
nerseler 

269.14 ( ) ve ol allahnıñ şāǿnı bülenddür hem mertebesi uluġdur 

( ) 

269.15 köklerde üstteki cihetlerinden allahnıñ uluġlıġından yaķın bolurlar 

( ) 

269.16 daħı ferişteler rableriniñ ĥamdi birlen tesbįĥ eytürler ( ) daħı 
ferişteler 

269.17 yirde bolġan ādemler içün allahdan yarlıķamaķ isterler ( ) āgāh 
olıñız 

269.18 düristlikde allah ādemlerniñ günāhlarunı yarlıķaġuçıdur hem ħalķına raĥmet itüvçidür 

(  

269.19 ) daħı şundayın ādemler allahdan başķa şerįkler tutdılar ( ) allah 
ol kāfirlerniñ 

269.20 ĥāllerine Ǿamellerine śaķçıdur hem alarġa Ǿamelleri berāberinde tiyüşli cezāǿnı birür 

(  

269.21 ) ve ol muĥammed (Ǿahm) sin ol kāfirler üzerine vekįl (işleri tapşırılmış ādem) 
tügilsün 

269.22 ( ) ey muĥammed (Ǿahm) bu sūrede bolġan maǾnālarnı vaĥy 
ķıluvımız kibi siñe vaĥy ķılduķ 
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269.23 ( ) Ǿarab tilinde bolġan ķurānnı ( ) ol ķurān birlen ķaryelerniñ 
anası 

269.24 bolġan mekke ħalķnı ķorķutuvıñ içün ( ) daħı mekke tiresinde bolġan 
Ǿarablarnı ķorķutuvıñ 

269.25 içün ( ) daħı şiksiz bolġan ħalķlar cıyula turġan ķıyāmet küni 
birlen 

269.26 ādemlerni ķorķutuvıñ içün ( ) ādemler ķıyāmet küninde evvel 
cıyulurlar da śoñra 

269.27 taratılurlar bir fırķası (cemāǾati) ucmaħda bolur ve bir fırķası ķızdurulmış tamuġda 

bolur (  

269.28 ) ve eger allah tilese idi bütün ādemni ĥaķlıķġa könülgen yā ki ĥaķlıķdan azġan 
bir ümmet ķılur idi 

 

II / 270 

 

270.1 ) ve likin allahü teǾālā tilegen ādemini raĥmetine kiritür 

(  

270.2 ) daħı küfr sebebli özlerine žulm ķıluvçılar alarġa Ǿaźābnı yibere turġan 
dost da 

270.3 hem yardemçi de yokdur ( ) belki kāfirler allahdan başķa 
dostlar (maǾbūdlar) 

270.4 tutdılar ( ) bes eger kāfirler ĥaķķ yardemçi tileseler bes allah ĥaķķ 

yardemçidür (  

270.5 ) ve ol allah ölüklerni tirgüzür ( ) ve ol allah her nerse üzerine 

ķādirdür (  

270.6 ) ve şol nerse kim dünyā yā ki dįn işlerinden ol nersede siz 
(müselmānlar daħı kāfirler) 
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270.7 iħtilāf ķıldıñız ( ) bes ol iħtilāflı nerseniñ ĥükmi allahġa tapşırılmışdur allah 
yardem 

270.8 birüv birlen yā ki ŝevāb ve Ǿaźāb birlen ĥaķlıķda bolġan ādemni bāŧıllıķda bolġan 

ādemden ayurur (  

270.9 ) ey muĥammed Ǿahm ādemlerge eyt sin oşbu śıfatda bolġan allah minim 

rabbimdür (  

270.10 ) ol allah üzerine her bir işimni tapşırdım min ve müşkil işlerde ol allahġa 

ķayturmun min (  

270.11 ) ol allah köklerni ve yirlerni yaraŧuvçıdur ( ) 
allah sizniñ 

270.12 içün öz cinsiñizden ħatunlar yaratdı ( ) daħı dört ayaķlı irkek ĥayvānlar 

270.13 içün öz cinslerinden ħatunlarunı (mūǿniŝlerni) yaratdı ( ) allah bu tedbįrde 
(yaǾnį 

270.14 sizni ve ĥayvānlarnı ir birlen ħatun itüv tedbįrinde) sizni köpeytür ( ) 
allahnıñ 

270.15 źātına münāsib ve müşāye hiç nerse yoķdur ( ) ve ol allah her bir işitile 
turġan nerseni 

270.16 işitüvçidür ve her bir körüle turġan nerseni körüvçidür ( ) ol allah 
içündür 

270.17 köklerniñ ve yirlerniñ ħazįneleriniñ içkiçi yaǾnį vucūd ħazįneleri hemmesi allahnıñ 

mülkidür (  

270.18 ) allah tilegen ādemi içün rızķnı kiñ ķılur ve tilegen ādemi içün 
ŧar 

270.19 ķılur ( ) düristlikde ol allah her nerseni bilgüçidür bes rızķnı kiñ ķılurġa 

270.20 tiyüşli ādemniñ rızķını kin ķılur ve ŧar ķılurġa tiyüşli ādemniñ rızķını ŧar ķılur (  
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270.21 ) allah sizniñ içün dįnde meşrūǾ ķıldı yaǾnį beyān ķıldı ( ) anıñ 
birlen 

270.22 nūĥ Ǿahmge buyurġan nersesi yaǾnį sizge dįnden nūĥ Ǿahm dįnini meşrūǾ ķıldı 

(  

270.23 ) daħı ey muĥammed Ǿahm allah siñe vaĥy ķılġan nersesini meşrūǾ ķıldı yaǾnį 
muĥammed śallallahü teǾālā Ǿaleyh 

270.24 ve sellemniñ dįnini meşrūǾ ķıldı ( ) daħı anıñ birlen 
ibrāhįm hem 

270.25 mūsā daħı Ǿįsā Ǿahmge emr ķılġan nersesini meşrūǾ ķıldı yaǾnį allahü teǾālā nūĥ Ǿahm 
birlen muĥammed śallallahü 

270.26 Ǿaleyh ve sellem arasında bolġan şerįǾat iyesi bolġan peyġamberniñ dįnlerini sizge 

meşrūǾ ķıldı ( ) 

270.27 meşrūǾ ķıluvı islām dįni öteñiz dimegi yaǾnį meşrūǾ bolġan nerse şol taśdįķ vācib 
bolġan nersege įmān 

270.28 kitürüv hem allahnıñ ĥükmlerine iŧāǾat ķıluv ( ) daħı ol dįnde ayrulışmañız 
yaǾnį uśūl-i şerįǾatde 

 

II / 271 

 

271.1 bir boluvıñız ammā şerįǾatniñ fürūǾlarında iħtilāf dürist 

( ) müşrikler 

271.2 üzerine siniñ (muĥammed Ǿahmnıñ) anıñ üzerine ündegen nerseñ (tevĥįd) uluġ boldı 

(  

271.3 ) ey muĥammed (Ǿahm) allah siniñ ündegen nerseñ yaǾnį tevĥįd üzerine tilegen 
ādemini tartar 

271.4 ( ) daħı allah tevĥįd üzerine ķaytķan ādemni köndürür 

(  

271.5 ) ötkendegi ümmetlerden de ayurulmadılar meger özlerine ayuruluvnıñ azġunlıķ 
idükni bilüv kilgenniñ 



  1766

271.6 śoñında ġına ayuruldılar ( ) aralarında düşmānlıķ içün yā ki dünyānı istevleri 

içün (  

271.7 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) eger de bilgüli bolġan 
müddetke (ķıyāmet künine) ķadar 

271.8 mühlet birüv birlen rabbiñden söz ilk bolmaġan bolsa idi ( ) dįnde ayurulġan 
ādemlerniñ 

271.9 arasında dünyāda Ǿaźāb birlen ĥükm ķılınur idi ( ) 
daħı düristlikde 

271.10 ötkendegi ümmetler śoñında kitāb birilgen ādemler yaǾnį resūl allah zamānında bolġan 

ehl-i kitāb (  

271.11 ) ĥayretke tüşürüvçi şik birlen kitāblarından şikdedür yaǾnį tiyüşinçe 
kitāblarnı bilmesler yā ki 

271.12 ķurāndan şikdedür maǾnāsında ( ) bu ehl-i kitābnıñ dįnde 
ayuruluvı içinde ĥaķķ 

271.13 bolġan milletke ittifāķ üzerine ünde daħı ŧarafından niçük buyuruldıñ şol revişçe 
ündevde toġrı bol 

271.14 ( ) daħı ehl-i kitābnıñ bāŧıl bolġan nefs arzularına iyerme 

(  

271.15 ) daħı allah indürgen bütün kitābķa įmān kitürdim diyü eyt kāfirler kibi 
baǾżısına įmān kitürüp 

271.16 baǾżısını inkār ķıluvçılardan bolma ( ) daħı sizniñ arañızda 
şerįǾatlerni üyreşdürüvde 

271.17 hem ĥikmetlerde toġrı boluvım birlen buyuruldım diyü ( ) allah bizniñ hem 

sizniñ rabbiñizdür (  

271.18 ) bizniñ içün öz Ǿamellerimiz bolur hem sizniñ içün öz Ǿamelleriñiz bolur 
ve her ādem öz 

271.19 Ǿameli berāberinde cezālanur ( ) bizniñ birlen sizniñ arañızda 
daǾvāleşürge orun yoķ 



  1767

271.20 çünki ĥaķķ žāhir boldı ve nizāǾġa yol ķalmadı ( ) allah ķıyāmet küninde 
aralarımıznı cıyar yaǾnį 

271.21 hemmemizni birge cıyar ( ) daħı ol allahġadur ĥükm içün her kimniñ 
ķaytaçaķ ornı * beyđāvį 

271.22 iyesi eyte bu āyetde kāfirlerni bütünley öz iħtiyārlarında ķalduruvġa delālet ķılġan nerse 
yoķ şunıñ 

271.23 içün de bu āyet śoġış ĥaķındaġı āyet birlen mensūĥ bolmaydur 

( ) daħı 

271.24 şundayın ādemler allahnıñ dįninde nizāǾ ķılışurlar ( ) ol dįnini 
ķabūl ķılınġan 

271.25 śoñında yaǾnį ādemlerniñ ol dįnini ķabūl itüp kirdükleri śoñında 

( ) 

271.26 dįnde nizāǾ ķıluvçı (ķıçķuruşuvçı) ādemlerniñ delįlleri rableri ĥużūrında bāŧıldur 

(  

271.27 ) daħı ol dįnde nizāǾ ķıluvçı ādemler üzerine allahnıñ açuvı bolur hem 
alarġa 

271.28 küfrleri üzerine ķatı Ǿaźāb bolur ( ) allah 
şundayın 

 

II / 272 

 

272.1 źātdur ĥaķlıķ birlen kitāblar indürdi daħı ĥaķlar ölçene turġan ve ādemler arasında 
ĥaķları tigizlene 

272.2 turġan şerǾanı indürdi ( ) taĥķįķ ķıyāmet siñe yaķındur ve sin 
ķıyāmetni 

272.3 bilmey ķalursun bes sin Ǿamelleriñ ölçene turġan ve cezāǿn kāmil birile turġan kün kinet 
kilmesden 

272.4 burun ķurānġa iyer ve şerįǾat birlen Ǿamel ķıl ve Ǿadāletke devām it 

(  
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272.5 ) kıyāmetke įmān kitürmegen ādemler kıyāmetni aşuķdururlar 

( ) daħı 

272.6 įmān kitürgen ādemler kıyāmetden ķorķuvçılardur ( ) daħı düristlikde ol 
ķıyāmet 

272.7 ĥaķķ dip bilürler ( ) agāh olıñız düristlikde ķıyāmet 
ĥaķında ķıçķuruşuvçı 

272.8 ādemler ( ) elbette ĥaķdan yırak bolġan azġunlıķdadur ( ) 
allah ķullarına 

272.9 izgülerine ve yavızlarına köp izgülik ķıluvçıdur fehm irişmey turġan türli izgülikler 
birlen 

272.10 terbiye ķılur ( ) tilegen ādemni rızķlandurur bendelerinden her birisini 
özine ħāś 

272.11 bir türli izgülik birlen ülüşler ( ) ve ol allah kāmil ķudretlidür hem her 
işinde üstündür 

272.12 ( ) kimdür āħiret iginin (ŝevābın) tiler ( ) ol kişiniñ 
ŝevābında 

272.13 artdururmız yaǾnį bir izgü iş berāberinde ondan başlap yidi yüzge ķadar hem andan da 
artuķ ŝevāb 

272.14 birürmiz ( ) ve kimdür dünyā ŝevābın (fāǿidesini) tiler 

( ) ol kişige 

272.15 dünyādan ülüş birürmiz ( ) ve ol kişige āħiretde ülüş bolmas 
yaǾnį āħiret 

272.16 üzerine dünyānı iħtiyār ķılup dünyā birlen gine ķanāǾatlense ol kişige āħiretde ülüş yoķ 
maǾnāsında 

272.17 çünki Ǿamel niyet birlen gine bola hem her irge niyet ķılġan nersesi gine bola elbette 
yalġız dünyānı niyet 

272.18 ķılġan kişige de dünyā ŝevābı gine bolup āħiretde ŝevābdan maĥrūm bola ( ) 
eyā ol müşrikler 
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272.19 içün şerįkler bar mı yaǾnį şeyŧānları bar mı ( ) ol şerįkleri kāfirler 
içün 

272.20 dįnden ziynetlep beyān itdiler ( ) anıñ birlen allah iźn birmegen nerseni 
yaǾnį şirkini 

272.21 ķıyāmetni inkārımız hem dünyā içün gine Ǿamel itüvimiz yā ki şerįklerden śanemlar 
murād bolur śanemlar kāfirlerniñ 

272.22 azuvlarına sebeb bolduķı içün şerǾanı alarġa iżāfe ķılınġan bolur ( ) eger 
de Ǿaźābnı 

272.23 kiçüktürüv birlen ilk bolġan ĥükm bolmasa idi ( ) kāfirler arasında 
dünyāduķ Ǿaźāb birlen 

272.24 Ǿaźāb ķılınur idi ( ) daħı düristlikde küfr sebebli özlerine žulm 

272.25 itüvçiler alarġa rencitküçi Ǿaźāb bolur ( ) ey muĥammed 
(Ǿahm) 

272.26 küfr sebebli özlerine žulm ķıluvçılarnı kesb ķılġan nerselerinden (yavız Ǿamelllerinden) 
ķıyāmet küninde ķorķuvçı 

272.27 taparsun ( ) ve ol yavız Ǿamelleriniñ cezāǿsı kāfirlerge yitişküçidür kirek 
ķorķsunlar ve kirek 

272.28 ķorķmasunlar ( ) daħı şundayın ādemler įmān kitürdiler hem 
de izgü Ǿameller 

272.29 ķıldılar ( ) ol ādemler ucmaħlarnıñ baķçalarındadur 

( ) ol 

 

II / 273 

 

273.1 ādemlerge rableri ĥużūrında tilegen nerseleri bolur ( ) müǿminler 
içün bu niǾmetler 

273.2 uluġ bolġan fażl (raĥmet)dür ( ) bu ŝevāb şundayın ŝevābdur allah ol 
ŝevāb birlen 
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273.3 süyünç birür ( ) įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan 

ķullarına (  

273.4 ) ey muĥammed (Ǿahm) ādemlerge eyt sin min sizden vaĥyni 
irişdürüvim daħı süyünç 

273.5 birüvim üzerine ecr śoramaym ( ) meger öziñizge yaķın bolduķım 
içün mini dost 

273.6 körüviñizni śorayım yā ki allahġa yaķın boluv da dostlıķnı śorayım maǾnāsında 

( ) ve kimdür 

273.7 izgülikni kesb ķılur ( ) ol kişi içün izgüliginde izgülikni artdururmız 

273.8 yaǾnį ŝevābnı artdururmız ( ) düristlikde allah günāhlarnı 
yarlıķaġuçıdur boy 

273.9 śunġan ādemge ŝevāb birüvçidür ( ) belki kāfirler muĥammed 
(Ǿahm) 

273.10 peyġamberlik daǾvāsı birlen allahġa yalġannı iftirāǿ ķıldı diyü eytürler mi 

( ) 

273.11 ey muĥammed (Ǿahm) eger allah sini rüsvāy ķıluvını tilese köñliñ üzerine ķaralıķnı 
mührler allahġa iftirāǿ 

273.12 ķıluvġa bāŧırçılıķ ķılduķıñ içün allahnıñ bu āyeti resūl allah kibi ĥaķķ peyġamberniñ 
allahġa iftirāǿ ķıluvınıñ 

273.13 Ǿaķlge yıraķ idükni bildüredür çünki allahġa iftirāǿ ķıladur köñli ķaralıķ birlen 
mührlenüp de rabbisini 

273.14 bilmegen ādem gine ammā baŝįret ve maǾrifet iyesiniñ iftirāǿ ķıluv iĥtimāli yoķ 

( ) 

273.15 daħı allah bāŧılnı cuyar ve ĥaķnı ĥaķlar ( ) öziniñ sözleri vaĥyleri yaǾnį resūl allah 
eger 

273.16 allahġa yalġannı iftirāǿ ķılsa idi allah teǾa bu yalġannı bitürür idi çünki allahnıñ 
Ǿādetinden vaĥyleri 

273.17 birlen bātılnı bitürmek ve ĥaķķını ŝābit ķılmaķ ( ) düristlikde 
ol allah kökrek 
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273.18 iyerleriniñ kökrekdegi sırlarını bilüvçidür ( ) ve ol allah 

273.19 şundayın allahdur ķullarından tevbeni ķabūl ķılur ( ) daħı 
yavızlıķlardan Ǿafv 

273.20 ķılur ( ) daħı sizniñ ķılġan işleriñizni bilür (  

273.21 ) daħı allah įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemlerniñ duǾāsını ķabūl 

ķılur (  

273.22 ) daħı alarġa allah fażlından śoraġan nerselerine artdurur 

( ) 

273.23 daħı kāfirler içün ķaŧı Ǿaźāb bardur ( ) ve eger allah bendeleri 
içün 

273.24 rızķnı töşese (kiñ ķılsa) ( ) elbette yirde tekebbürlenürler ve bozuķlıķ 
ķılurlar 

273.25 idi yā ki baǾżısı baǾżısına žulm ķılur maǾnāsında ( ) ve likin allah 
tilegen 

273.26 nersesini taķdįr çiklev birlen indürür ( ) düristlikde ol allah 
ķullarınıñ 

273.27 yaşrun ve āşikāre işlerini bilüvçidür bes ķullarınıñ şāǿnlarına münāsib bolġan nerseni 
taķdįr 

273.28 ķılur ( ) ve ol allah yaġmurnı indürür ( ) yaġmurdan 
bendeler 

273.29 ümįdlerini kisken śoñında ( ) daħı allah her bir nersege (çuķurlarġa ve 
ŧaġlarġa 
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274.1 öse turġan nerselerge ve ĥayvānlarġa raĥmetini saçar ( ) ve ol allah 
müǾminlerge izgülik 
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274.2 ķıluvçıdur hem müǿminlerge izgülik ķıluvı üzerine ĥamdke müsteĥaķdur 

( ) daħı allahnıñ 

274.3 barluġına ve kemāl ķudretine delālet ķıla turġan āyetler cümlesindendür allahnıñ 

köklerni ve yirlerni yaraŧuvı (  

274.4 ) daħı kökler birlen yirlerde yürüy turġan ĥayvānlardan yaraŧuvı ādemlerniñ yirde 
yürüvi kibi kökde yürüy turġan 

274.5 ĥayvānlarnı yaraŧuv allahnıñ ķudretine ķaraġanda baǾįd iş tügil baǾżılar fįhmā żamįrini 
yalġız yirge gine ķaytarġanlar 

274.6 ( ) ve ol allah tiledüki vaķtde ĥaşr içün ĥalķnı cıyuvġa ķādirdür 

(  

274.7 ) ve şol nerse kim irişküçi vāķıǾalardan (ķayġu belāǿ hem ķażāǿ) sizge irişdi 

(  

274.8 ) bes ol irişken nerse ķollarıñız kesb ķılġan nerse sebeblidür yaǾnį günāhlarıñız 
sebeblidür 

274.9 ( ) daħı allah günāhlarıñıznıñ köpisinden Ǿafv ķılur 

( ) ve ey 

274.10 müşrikler siz allahnıñ yirde öziñizge ĥükm itken nerselerini ötkergüçi tügilsiz yaǾnį 
allahnıñ sizge 

274.11 taķdįr itken nersesi elbette sizge irişür ķaçup ķutula almassız 

(  

274.12 ) daħı sizniñ içün allahdan başķa allahnıñ Ǿaźābını yibere turġan dost da hem 
yardemçi de yoķdur 

274.13 ( ) daħı allahnıñ barluġına ve kemāl ķudretine delālet ķıla 
turġan āyetler 

274.14 cümlesindendür ŧaġlar kibi diñgilerde yürüy turuşan kimeler ( ) eger  
allah tilese 

274.15 cilni toķtatur ( ) bes ol yürüy turġan kimeler diñgizniñ 
arķasında 
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274.16 (astında) tik turuvçı bolup evrilürler ( ) düristlikde bu 
źikr 

274.17 ķılınġan nerselerde her bir himmetni allahnıñ āyetlerinde fikr ķıluvġa tapşırġan ve 
nefsni allahnıñ āyetlerinde 

274.18 fikr ķıluvġa ķuśur itken kişige uluġ Ǿibretler bardur yā ki her bir kāmil müǿminge uluġ 
Ǿibretler bardur 

274.19 maǾnāsında çünki įmānnıñ bir yarŧısı śabr ve bir yarŧısı şükr digenler 

( ) yā ki 

274.20 allah yürüy turġan kimelerni kesb ķılġan nerseleri (günāhları) sebebli ķaŧı cil yiberüv 
birlen 

274.21 helāk ķılur ( ) ve köpisiniñ günāhsını Ǿafv ķılur bes cil birlen helāk ķılmas 

(  

274.22 ) ve bizniñ āyetlerimizde ķıçķuruşķan ādemler bilsün içün allahü 
teǾālānıñ diñgizlerde 

274.23 kimelerni śuġa baturuvı ħalķnı helāk ķılur alardan öç aluv içün daħı bizniñ 
āyetlerimizde ķıçķuruşķan 

274.24 ādemler bilsün içün ( ) alar üzerine ķaça turġan orun yoķdur yaǾnį 
özlerine (allah helāk 

274.25 itüvni tilegende) ķaça turġan orunnıñ yoķlıġını bilsünler içün ( ) ve şol 
nerse kim sizge 

274.26 birildi ( ) bes ol sizge birilgen nerse dünyā tirükliginiñ fāǿidelene 

turġan nersesidür (  

274.27 ) daħı allah ĥużūrında bolġan nerse (āħiret ŝevābı) dünyāda birilgen 
nerseden izgürekdür hem hemįşe 

274.28 ķalġuçıraķdur ( ) şundayın ādemler içün allah ĥużūrında bolġan nerse izgü --
----(?) hemįşe ķaluvçıraķdur  

274.29 ol ādemler įmān kitürdiler ( ) daħı rableri üzerine işlerini tapşırur 
boldılar 
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275.1 ( ) daħı allah ĥużūrında bolġan şundayın ādemler içün 
izgüdür ol ādemler 

275.2 günāhnıñ uluġlarından śaķlanurlar ( ) daħı ĥadni vācib ite turġan fāĥiş işlerden 
śaķlanurlar 

275.3 ( ) ve her ķayçan açulansalar alar açularından öterler yaǾnį açularnı 
içlerine 

275.4 sinirürler ( ) daħı allah ĥużūrında bolġan nerse şundayın ādemler 
içün izgüdür 

275.5 ādemler rablerine ündevni ķabūl ķılurlar bu āyet enśār ĥaķında indi enśārnı resūl allah 
įmānġa ündedükde 

275.6 ķabūl itdiler ( ) daħı namāz oķudılar ( ) daħı işleri 
aralarında 

275.7 meşveretli boluvnı hiç kim kiñeş itmey öz fikrni birlen gine iş ķılmadı 

( ) daħı 

275.8 biz özlerine rızķlandurġan nerseden yollarġan śarf ķılur boldılar 

(  

275.9 ) daħı allah ĥużūrında bolġan nerse şundayın ādemler içün izgüdür ol 
ādemlerge her ķayçan 

275.10 birev ŧarafından žulm irişse öç alur boldılar Ǿāciz ādemniñ žulmden Ǿafvı maķtalmış 
bolsa da küç yite 

275.11 turup öç almav şerǾā ķabāĥat çünki žālimni žulminde ķararlanduruv bola 

( ) ve yavızlıķnıñ 

275.12 cezāsı özi kibi yavızlıķdur yaǾnį siñe birev yavızlıķ ķılsa siñ de ol kişige şol ķadar 
yavızlıķ ķılursun 

275.13 artġı dost bolmas ( ) bes bir kişi düşmānından kilgen žulmni Ǿafv ķılsa 
hem özi 

275.14 birlen düşmān arasında ıślāĥ ķılsa düşmānlıķını bitürse ( ) bes ol kişiniñ 
ecri allah 
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275.15 üzerindedür ( ) düristlikde ol allah başlap žulm ķıluvçılarnı dost 
körmes hem 

275.16 öç aluvda çikden ötüvçilerni dost körmes ( ) daħı žulm ķılınġan 
śoñında 

275.17 öç alġan ādemler ( ) bes bu žulm ķılınġan yaǾnį cebrlengen 
śoñında öç 

275.18 aluvçılarġa şelte ķıluv üzerine yol yoķdur ( ) ançaķ 
şeltege 

275.19 yol bolur ādemlerge başlap žulm ķılġan ādemlerge gine ( ) daħı 
yirde ĥaķsız 

275.20 tekebbürlengen ve bozuķlıķ ķılġan ādemlerge gine ( ) bu başlap 
žulm ķıluvçılarġa hem yirde 

275.21 ĥaķsız tekebbürlenüvlerge ve bozuķlıķ ķıluvçılarġa rencitküçi Ǿaźāb bolur 

( ) ve şol ādemge 

275.22 rencitüvge śabrlıķ ķıldı ve žālimniñ žulmini Ǿafv ķıldı ( ) 
düristlikde rencitüvge 

275.23 śabr ķıluv birlen žālimniñ žulmini kiçüv şerǾā istelmiş işlerdendür bu āyet cināyetlerniñ 
hem maġśubnıñ 

275.24 cezāsı ĥaķında ( ) ve kimdür ol kişini allah ĥaķķ yoldan azdursa 

( ) bes 

275.25 allah azdurġannıñ śoñında ol kişini ĥaķlıķġa köndüre turġan hiç velį (yaķın) yoķdur 

(  

275.26 ) daħı ey muĥammed (Ǿahm) Ǿaźābnı körgenleri vaķtde žālimlerni 
(kāfirlerni) körürsün sin 

275.27 ( ) ol žālimler eytürler eyā bizge dünyāda ķayturġa yol bar mı 

(  

275.28 ) daħı körürsün sin ol žālimlerni oŧķa kiritilmiş bolurlar yaǾnį oŧ üzerinde 
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275.29 yandurulmış bolurlar ( ) ħorlıķnıñ tutaşuvından 
töbençilikli 
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276.1 ve kimlikde bolġanları ĥālde oŧda yandurulmış bolurlar oŧķa żaǾįf bolġan ķaravdan 
ķararlar yaǾnį 

276.2 öltürülürge ĥāżir ķılınġan ādemniñ ķılıçķa ķaravı kibi orlanup ķına ķararlar 

( ) 

276.3 daħı įmān kitürgen ādemler eytürler ( ) düristlikde żarar itüvçiler 

(  

276.4 ) şundayın ādemlerdür ķıyāmet küninde özlerine hem iv 
cemāǾatlerine żarar itdiler 

276.5 ( ) āgāh olıñız düristlikde žālimler hemįşe bolġan Ǿaźābdadur 

(  

276.6 ) daħı žālimmler kāfirler içün allahdan başķa Ǿaźābnı 
yiberüvde yardem 

276.7 bire turġan yaķınlar (dostlar) bolmadı ( ) ve kimdür ol kişini 
allah 

276.8 azdursa bes ol kişige ĥaķlıķġa könülüvge yol yoķdur ( ) rabbiñizniñ 
ündegen nersesini 

276.9 tevĥįdni ķabūl itiñiz ( ) şundayın künniñ kilüvinden ilk 

( ) ol 

276.10 künniñ kilüvi birlen allah ĥükm ķılġannıñ śoñında ol künni allahdan kiri ķaytaruv 

yoķdur (  

276.11 ) ol künde sizniñ içün ķaça turġan orun yoķdur ( ) daħı 

276.12 sizniñ içün günāhlarıñıznı inkār da yoķdur yaǾnį inkār da ķıla almaysız çünki 
defterleriñizde yazılġan 
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276.13 ( ) bes eger ey muĥammed (Ǿahm) kāfirler siniñ 
ündegen nerseñden 

276.14 (įmāndan) yüz döndürseler biz sini ol kāfirler üzerine Ǿamellerini śaķlay turġan śaķçı 
itüp 

276.15 yibermedük ( ) siniñ üzeriñe vācib bolmas meger vaĥyni irişdürüv 
vācib bolur ve sin 

276.16 vaĥyni tiyüşinçe irişdürdiñ ( ) daħı düristlikde biz her ķayçan 
ādemge özimizden 

276.17 raĥmetni tatutsaķ ( ) ādem ol raĥmet birlen şādlanur ( ) 
ve eger 

276.18 ādemlerge ķolları ilk ķılġan nerse (yavız Ǿamelleri) sebebli yavızlıķ (açlıķ ve avruv) 

irişse (  

276.19 ) bes düristlikde ādem niǾmetke küfrān ķıluvçıdur ( ) ol allah 
içündür 

276.20 köklerniñ ve yirlerniñ ħocalıġı ( ) allah (teǾa) tilegen nersesini yaraŧur 

(  

276.21 ) tilegen ādemine ķız balalarnı hibe ķılur ( ) ve tilegen 
ādemine ir balalarnı 

276.22 hibe ķılur ( ) yā ki tilegen ādemlerine ir balalar birlen ķız 
balalarnı birge ķılur 

276.23 yaǾnį ikisini de birür ( ) daħı ol allah tilegen ādemni 
balasız 

276.24 ķılur çünki allahü teǾālā her nerseniñ ĥikmetni bilgüçi ve her nersege küçi yitküçidür 
baǾżılar bu āyetni 

276.25 peyġamberler ĥaķında indi digenler çünki allahü teǾālā şuǾayyib (Ǿahm) birlen lūŧ 
(Ǿahm)ge ķızlar hibe ķıldı ibrāhįm 

276.26 (Ǿahm) ge ir balalar hibe ķıldı muĥammed (Ǿahm)ge ķızlar da ir de hibe ķıldı yaĥya 
(Ǿahm) birlen Ǿįsā (Ǿahm)nı 

276.27 balasız Ǿaķįm ķıldı allahü teǾālā vaĥyniñ tafśįlātlarını beyānda źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi (  
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276.28 ) ādem içün allah birlen söyleşüv de dürist bolmadı ( ) meger vaĥyni 
(yaşrun sözni) 

276.28 söyleşüv dürist boldı yaǾnį allahü teǾālānıñ köñline ilhām ķıluvı dürist boldı 

( ) 

276.29 yā ki perde arķılı söyleşüvi dürist boldı yaǾnį bende allahnın sözini işitür de allahnı 

körmes (  
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277.1 ) yā ki bendeniñ allah birlen söyleşüvi dürist boldı allahnıñ ilçi yiberüvi birlen 

( ) 

277.2 bes ol ilçi meŝelā cebrāǿįl (Ǿahm) allahnıñ iźni birlen allahnıñ tilegen nersesini ādemniñ 
köñline taşlar 

277.3 ( ) düristlikde ol allah maħlūķlar śıfatından bülenddür hem işinde ĥükm 
iyesidür ĥāśıl-ı kelām allahü teǾālā 

277.4 bende birlen söyleşmes meger bendeniñ köñline ilhām ķılur yā ki perde arķılı söyleşür 
yā ki ferişte yiberür de ol 

277.5 ferişte allahnıñ tilegen nersesini ādemge (peyġamberge) söyleşür bu āyetniñ nuzūline 
sebeb şol yehūdler bir vaķtde 

277.6 resūl allahġa eytdiler ey muĥammed (Ǿahm) ni içün sin allah birlen vāsıŧasız ġına 
söyleşmeysün eger sin ĥaķķ 

277.7 peyġamber bolsañ mūsā (Ǿahm) kibi allah birlen vāsıŧasız ġına söyleş didiler şunıñ 
śoñında bu āyet indi 

277.8 yaǾnį peyġamberlerden hiç birisi vāsıŧasız allahnı körüp söyleşmediler belki vaĥy birlen 
yā ki perde arķılı 

277.9 yā ki cebrāǿįl (Ǿahm) vāsıtası birlen söyleşdiler maǾnāsında 

( ) oşandaķ 

277.10 yaǾnį başķa peyġamberlerge vaĥy ķıluvımız kibi ey muĥammed (Ǿahm) siñe de 
emrimizden vaĥy ķılġan nersemizni vaĥy 

277.11 ķılduķ vaĥy ķılınġan nerseni rūĥ (cān) diyü tesmiye ķılınġan çünki cān birlen tenler 
tirilgen kibi vaĥy 
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277.12 birlen ķalbler tiriledür yā ki rūĥdan cebrāǿįl (Ǿahm) murād ol vaķtde biz siñe cebrāǿįl 
(Ǿahm)nı vaĥy birlen 

277.13 yiberdük maǾnāsında boladur ( ) sin vaĥyden burun 
ķurān nerse hem 

277.14 įmān (ķurānnıñ şerįǾatleri) nerse idükni bilmeydür idiñ beyđāvį iyesi eytedür bu āyet 
resūl allahnıñ 

277.15 peyġamber boluvdan burun bir şerįǾat birlen de Ǿibādet ķıluvçı bolmavına delālet ķıla 
diyü yā ki įmāndan murād 

277.16 işitmey turup Ǿaķl birlen gine bilinmey turġan nerseler murād digenler 

( ) ve likin biz ol vaĥy ķılġan 

277.17 nersemizni yā ki įmānnı yā ki kitābnı nūr ķılduķ ( ) ol nūr birlen 
ķullarımızdan 

277.18 tilegen ādemlerimizni ĥaķlıķġa köndürürmiz ( ) daħı 
düristlikde sin ey muĥammed (Ǿahm) 

277.19 ümmetleriñni toġrı yolġa ündersün yaǾnį ümmetleriñe islām yolına könülüv yollarnı 

körsetürsün ( ) ol 

277.20 islām yolı şundayın allahnıñ yolıdur ( ) ol allah içündür 
köklerde hem yirlerde 

277.21 bolġan nerseler ( ) āgāh olıñız ol allah śarı işler evrilür yaǾnį her 
bir 

277.22 iş biǾź-źāt allahġa ķaytur bu āyetde boy śunuvçılarġa izgü vaǾde boy śunmaġan 
ādemlerge vaǾįd 

277.23 (yavız vaǾde) bar.  “şūrā sūresiniñ tercemesi tamām boldı”. 
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277.24 (ķırķ üçünçi sūre zuħruf sūresi mekkede ingen siksen toķız āyet) 

277.25 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

277.26 ( ) bu sözinden murādını allahü teǾālā özi gine bilür ( ) ĥaķlıķġa 
köndürüv ŧarįķlarunı 

277.27 hem şerįǾatniñ ĥācet nerselerini žāhir ķıluvçı ķurān birlen ķasem itüp eytemün 

(  

277.28 ) düristlikde biz ķurānnı Ǿarab tilinde bolġan ķurān ķılduķ ( ) 
ķurānnıñ maǾnāsını 

277.29 Ǿarablar añlasunlar içün ( ) daħı düristikde ol ķurān kitāblarnıñ anası 

 

II / 278 

 

278.1 bolġan levĥü’l-maĥfūž kütb-i semāviyeniñ aślı bolduķından ümmü’l-kitāb dip aŧalġan 

( ) bizniñ 

278.2 ĥużūrımızda özgerilüvden śaķlanmışdur ( ) ol ķurānnıñ başķa kütb-i 
semāviyeler içinde şāǿnı 

278.3 bülenddür hem ĥikmet iyesidür ( ) sizniñ yüz döndürüviñiz içün 
eyā biz 

278.4 ķurānnı sizden yıraķ ķılurmız mu ( ) sizniñ isrāf ķıluvçı (nādānlıķda 
ifrāŧ 

278.5 bolup azġunlıķda çikden ötüvçi ) ķavm boluvıñız içün yaǾnį ey kāfirler sizniñ isrāf 
ķıluvçı ķavm 

278.6 bolduķıñız içün sizge ķurān indürüvni hem ķurān birlen sizge delįl lāzım itüvni 
ķoyarmız mu elbette yoķ 

278.7 ( ) evvelgi ümmetlerge sinden ilk ni ķadar peyġamberler 

yiberdük (  

278.8 ) ve evvelgi ümmetlerge hiç peyġamber kilmedi ( ) meger kildi 
ise siniñ ümmetleriñ 
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278.9 sini ħorlaġan kibi evvelgi ümmetler de peyġamberlerini ħorlar boldılar 

( ) bes 

278.10 biz isrāf ķıluvçı bolġan siniñ ķavmiñden tutuvda ķaŧıraķ yaǾnį ķuvvetlirek bolġanlarnı 
da helāk ķılduķ 

278.11 ( ) ve ķurānda evvelgi ümmetlerniñ Ǿacįb bolġan ķıśśaları ötdi bu āyetde 
resūl allahġa vaǾde 

278.12 kāfirlerge vaǾįd bar ( ) ve eger sin ey muĥammed Ǿahm 
köklerni ve yirlerni kim yaratdı 

278.13 diyü mekke kāfirlerinden śorasañ ( ) elbette köklerni ve yirlerni 
her işde ġālib bolġan 

278.14 ve her nerseni bilüvçi bolġan allah yaratdı diyü eytürler ( ) 
köklerni ve yirlerni 

278.15 yaraŧķan allah şundayın allahdur yirni sizniñ içün töşelgen nerse ķıldı siz ol yirde 
ķararlanursız 

278.16 ( ) daħı sizniñ içün ol allah yirde yollar ķıldı ol yollarda yürürsiz 

(  

278.17 ) maķśūdlarıñızġa könülüviñiz içün yā ki fikr ķıluv birlen allahnıñ ĥikmetine 

könülüviñiz içün (  

278.18 ) daħı köklerni ve yirlerni yaraŧķan allah şundayın allahdur 
kökden (yuġarıdan) 

278.19 żarar ķılmay turġan fāǿideli miķdār birlen śunı indürdi ( ) bes ol śu 
birlen biz 

278.20 ölgen şehrni tirgüzdük yaǾnį öse turġan nerseleri kipüp bitken şehrniñ öse turġan 
nerselerini 

278.21 ösdürdük ( ) oşandaķ yaǾnį bizniñ ölgen şehrlerni tirgüzüvimiz kibi 
ķabrleriñizden 

278.22 çıġarılmış bolursız ( ) daħı köklerni ve yirlerni yaraŧķan allah 
şundayın allahdur 

278.23 bütün maħlūklarnıñ türli śınıflarını yaratdı ( ) daħı 
sizniñ 
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278.24 fāǿideñiz içün kimelerden hem dört ayaķlı ĥayvānlardan aŧlana turġan nerseler yaratdı 

(  

278.25 ) aŧlana turġan nerseleriñizniñ üstlerinde ķararlanuvıñız içün 

( ) munıñ śoñında 

278.26 rabbiñiznin niǾmetini źikr ķıluvıñız içün ( ) her ķayçan aŧlana ŧurġan 
nerseleriñiz üstinde 

278.27 ķararlansañız ( ) daħı eytüviñiz içün bu aŧlana turġan 
nerselerni 

278.28 bizge boy śunuvçı ķılġan allahnı her bir kimçiliklerden diyü ( ) ve bu 
bizge allah masħar 

278.29 ķılġan nerse (merkūb) ge biz ŧāķat tutuvçı bolmaduķ yaǾnį alarnı boy śundururġa bizniñ 
ķuvvetimizden 

 

II / 279 

 

279.1 kilmeydür ( ) daħı düristlikde biz rabbimizge ķaytuvçılarmız bu 
āyetniñ aldına münāsib 

279.2 boluvı şunıñ içün çünki elbette aŧlanuv bir orundan köçüv içün bola elbette köçüv 
allahġa ķaytuvdur 

279.3 ( ) müşrikler köklerni ve yirlerni allah yaratdı diyü iķrārleri śoñında da 
allah içün 

279.4 bendelerinden bala ķıldılar yaǾnį feriştelerni allahnıñ ķızları didiler 

( ) 

279.5 düristlikde ādem allahnıñ niǾmetine žāhir küfrān ķıluv birlen küfrān ķıluvçıdur 

(  

279.6 ) eyā allah özi yaraŧķan maħlūķlardan ķızlar tutdı mu ( ) daħı 
sizni 

279.7 ir balalar birlen ħāliś ķıldı mu elbette yoķ ( ) ve her 
ķayçan 
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279.8 müşriklerniñ birisine allahġa oħşaş itüp beyān ķılġan nersesi birlen (ķız balanıñ dünyāġa 
kilüvi birlen çünki 

279.9 bala ataġa meŝel bola) süyünç birilse ( ) ol süyünç birilgen kişiniñ yüzi 
ħorlıķdan ķara 

279.10 bolup evrilür ( ) ĥālbūkim köñli ķayġu birlen ŧolġandur ( ) 
eyā müşrikler allahġa 

279.11 ziynet içinde terbiyelengen menni (ķız balanı) bala ķıldılar mı yā ki ziynet içinde 
terbiyelengen menni 

279.12 (ķız balanı) bala tutdı mu maǾnāsında ( ) ve ĥālbūkim ol ķız bala 
mücādelelerde (daǾvālerde) 

279.13 delįl ižhār ķıluvçı ve faśįĥ sözli tügildür ( ) daħı müşrikler şundayın 
feriştelerni 

279.14 ķıldılar ( ) ol ferişteler allahnıñ ķulları idi ( ) mūǿniŝler (ķızlar) diyü 
iǾtiķād 

279.15 ķıldılar ( ) eyā müşrikler allahnıñ feriştelerni yaraŧduķı vaķtde ĥāżir 

boldılar mu (  

279.16 ) müşriklerniñ ferişteler üzerine birgen şehādetleri yazulur daħı 
ķıyāmet küninde ol 

279.17 şehādetlerinden śoralmış bolurlar ( ) daħı müşrikler eytdiler 
eger allah bizniñ 

279.18 feriştelerge Ǿibādet ķılmavımıznı tilese idi biz feriştelerge Ǿibādet ķılmas idük 

( ) 

279.19 müşrikler içün bu sözlerini (allah bizniñ feriştelerge Ǿibādet ķıluvımızġa rāżı digen 
sözlerini) bilüv bu ķadar 

279.20 ( ) müşrikler hiç nerse imesler bu sözlerinde meger yalġanlarlar 

( ) yā ki 

279.21 biz müşriklerge ķurāndan ilk sözleriniñ düristligini bildüre turġan kitāb birdük mü 

( ) bes  
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279.22 ol müşrikler bu kitābķa tutunalar mı elbette yoķ ( ) müşriklerniñ bu daǾvālarına 
(yaǾnį allah bizniñ 

279.23 feriştelerge Ǿibādet ķıluvımızġa rāżı digen daǾvālarına ) hiç delįl yoķ belki ol müşrikler 
eytdiler 

279.24 ( ) düristlikde biz atalarımıznı bir dįn üzerinde tapduķ 

( ) 

279.25 daħı düristlikde biz atalarımıznıñ izleri üzerine könülüvçilerimiz yaǾnį atalarımız tutķan 
dįnge iyeremiz 

279.26 diyü ( ) ey muĥammed (Ǿahm) oşandaķ biz sinden 
burun hiçbir 

279.27 ķaryege ķorķutuvçı peyġamber yibermedük ( ) meger yiberdük ise ol 
ķaryeniñ türli niǾmetlerde 

279.28 śaylanup yatuvçı bayları eytdi ( ) düristlikde biz atalarımıznı bir 
dįn üzerinde 

279.29 tapduķ ( ) daħı düristlikde biz atalarımıznıñ izlerine iyergüçilerimiz 
diyü yaǾnį 

 

II / 280 

 

280.1 atalarımız tutķan dįnini tutamız diyü eytdiler ( ) ol ķorķutuvçı 
peyġamber eytdi 

280.2 ey ķavmim eyā siz atalarıñızġa iyeresiz mi eger min sizge ĥaķlıķġa köndürgüçirek 

dįnimizni kitürsem de (  

280.3 ) atalarıñıznı anıñ üzerinde tapķan dįniñizden yaǾnį atalarıñıznıñ 
dįninden artuķ dįnni 

280.4 kitürmemde dįnine iyeresiz mi diyü ( ) bu ķorķutuvçı 
peyġamberniñ ķavmi 

280.5 eytdiler düristlikde biz siz anıñ birlen yiberilgen dįnni inkār itüvçilerimiz gerçi ol dįn 
bizniñ dįnimizge 
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280.6 ķaraġanda ĥaķlıķġa köndürüvçirek bolsa da diyü ( ) bes biz dünyāda Ǿaźāb 
ķıluv birlen ol 

280.7 kāfirlerden öç alduķ ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) iǾtibār 
ķılup ķara peyġamberlerni 

280.8 yalġanġa tutuvçılarnıñ śoñġı ĥāli niçük boldı ( ) ve ey 
muĥammed (Ǿahm) şol vaķtni 

280.9 isiñe tüşür ol vaķtde ibrāhįm (Ǿahm) atasına hem ķavmine eytdi ( ) 
düristlikde min sizniñ 

280.10 Ǿibādetiñizden yā ki Ǿibādet ķılġan nerseleriñizden (maǾbūdlarıñızdan) bizgüçimün 

( ) meger özimni 

280.11 yaratķan allahnıñ Ǿibādetinden bizmeym ( ) bes düristlikde özimni 
yaratķan allah mini toġrılıķ 

280.12 üzerinde ŝābit ķılur ( ) daħı ibrāhįm yā ki allah tevĥįd kelimesini 
özi śoñında 

280.13 yaǾnį balaları içinde ķalġuçı söz ķıldı ( ) balaları şirkden tevĥįdke 
ķaytsunlar  

280.14 içün ( ) belki biz muĥammed (Ǿahm) ge Ǿaśrdaş bolġan kāfirlerni 
hem atalarnı Ǿömr birüp 

280.15 ve niǾmet birüp fāǿidelendürdük şuñar ġurūrlanup nefs arzularına çomdılar 

(  

280.16 ) alarġa tevĥįdke ündev yā ki ķurān daħı peyġamberliki žāhir bolġan peyġamber 

kilgenge ķadar (  

280.17 ) daħı bu kāfirlerge ĥaķķ (ķurān) kilgen zamānda ( ) 
bu ķurān siĥrdür 

280.18 ve biz bu ķurānı inkār itüvçilerimiz didiler ( ) daħı bu mekke 
kāfirleri eytdiler 

280.18 kāşki bu ķurān indürilmiş bolsa idi ( ) iki ķaryeden (mekke 
birlen ŧāǿifden) 
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280.19 bolġan uluġ (bay ve mertebeli) ir üzerine murādları muġįre oġlı  velįd birlen mesǾūd el-
ŝaķifį oġlı Ǿurve 

280.20 ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eyā mekke kāfirleri mi rabbiñniñ 

raĥmetini (peyġamberlikni) bölerler (  

280.21 ) biz ol kāfirler arasında dünyā tirükliginde bolġan 
maǾįşetlerini böldük 

280.22 alar dünyā maǾįşetin tedbįrden de Ǿācizler idi bes niçük alar  allahnıñ raĥmeti bolġan 
peyġamberlik ĥaķında tedbįr 

280.23 ķılurlar ( ) daħı alarnıñ baǾżısını baǾżısı üstünde köp 
dereceler köterdük 

280.24 yaǾnį alarnı rızķda hem başķa nersede türliçe ķılduķ ( ) baǾżısı 
baǾżısını ĥācetlerinde 

280.25 masħar (münķād) itüp tutsun içün bes bu vaķt aralarında ülfet ĥāśıl bolur hem bu ülfet 
birlen Ǿālemniñ 

280.26 nizāmı tirük bolur ( ) ve ey muĥammed (Ǿahm) rabbiñniñ 
raĥmeti (peyġamberlik) müşriklerniñ 

280.27 cıyġan nerselerinden (dünyā nerselerinden) izgürekdür ( ) 
eger de ādemlerniñ 

280.28 bir ümmet (küfr ümmeti) boluvı mekrūh bolmasa idi yaǾnį kāfirlerni kiñlikde kördükde 
ādemlerniñ bir ümmet 

 

II / 281 

 

281.1 boluvġa ķızuġuvları bolmasa idi ( ) allahnı inkār ķıluvçılar 
(kāfirler) içün ķılur 

281.2 idük ( ) ivleri içün kümişden töpeler ķılur idük ( ) 
daħı 

281.3 kümişden basķıçlar ķılur idük ol basķıçlar birlen iv töpelerine aşarlar idi 

( ) 
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281.4 daħı ivleri içün kümişden işeklerü serįrler ķılurlar idük ( ) ol serįrler üzerine 
tayanurlar 

281.5 idi ( ) daħı ivleri içün türli ziynetler ķılur idük ( ) ve 
bu źįkr 

281.6 ķılınġan nerselerniñ hiç birisi tügildür meger dünyā tirükliginiñ fāǿidelene turġan 

nersesidür (  

281.7 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) rabbiñ ĥużūrında aħiret küfrden ve günāhlardan 

śaķlanuvçılar içündür (  

281.8 ) ve kimdür allahnıñ źikrinden yüz döndürür 

( ) ol 

281.9 kişige şeyŧānnı irkli ķılurmız bes ol şeyŧān ol kişige yaķın yoldaş bolur añar vesvese 

281.10 ķılur hem anı ĥaķķ yoldan azdurur ( ) daħı düristlikde ol 
şeyŧānlar 

281.11 allahnıñ źikrinden yüz döndürüvçilerni allahnıñ yolından (dįninden) ŧıyarlar 

( ) 

281.12 daħı allahnıñ źikrinden yüzlerini döndürgen ādemler özlerini ĥaķlıķġa könülüvçiler diyü 
ĥesāb ķılurlar 

281.13 ( ) tā kim her ķayçan allahnıñ źikrinden yüz döndürüvçi bizge kilse (allah 
ĥużūrına barsa) 

281.14 ( ) kāşki minim siniñ (şeyŧānnıñ) arañ ķuyaş çıġışnıñ 

281.15 ķuyaş baŧışından yıraķlıġı ķadar bolsa idi diyü eytür ( ) bes ey şeyŧān siñ ni 
yavız 

281.16 yoldaşsun diyü eytür ( ) ve sizniñ içün bu künde bu arzuñız 
fāǿide birmes 

281.17 anıñ içün siz dünyāda vaķtde öziñizge žulm ķıldıñız ( ) 
düristlikde siz 

281.18 hem dostıñız şeyŧānlar Ǿaźābda orŧaķlarsız niteki dünyāda Ǿaźābnıñ sebebinde orŧaķ 

idiñiz (  
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281.19 ) ey muĥammed (Ǿahm) eyā sin me çoķraķ ĥükminde bolġan 
kāfirlerge ĥaķlıķnı işitdürürsün 

281.20 yā ki śoķır ĥükminde bolġan yoldan adaşķan kāfirlerni toġrı yolġa köndürürsün resūl 
ekrem ķavmini 

281.21 dįnge ündev birlen özini bik meşaķķatlidür idi ķavmi hemįşe azġunlıķnı ġına artduradur 
idi 

281.22 şol ĥaķda bu āyet indi ( ) daħı žāhir azġunlıķda bolġan ādemlerni sin 
me ĥaķlıķġa 

281.23 köndürürsün ( ) bes eger ey muĥammed (Ǿahm) biz sini dünyādan yibersek 
yaǾnį ol kāfirlerniñ 

281.24 Ǿaźābını körsetmesden burun siniñ cānıñnı alsaķ ( ) 

281.25 kāfirlerden dünyā ve āħiret Ǿaźāb ķıluv birlen öç alurmız (

bes düristlikde biz ol 

) yā ki 

281.26 biz siñe ol kāfirlerge vaǾde ķılġan Ǿaźābnı körsetürmiz (

eger tilesek 

) bes düristlikde 

281.27 kāfirler üzerine yaǾnį alarġa Ǿaźāb ķıluvġa ķādirlermiz (

biz ol 

) bes 

281.28 (Ǿahm) öziñe vaĥy ķılınġan nersege yapış yaǾnį āyetlerge ve şerįǾatlerge 

ey muĥammed 

( ) 

281.29 düristlikde sin ey muĥammed (Ǿahm) toġrı bolġan yol üzerindesün 

( ) daħı düristlikde 

 

II / 282 

282.1 ol siñe vaĥy ķılınġan nerse siniñ içün hem ķavmiñ içün şerāfetdür (

 

) hem 

282.2 küninde siñe vaĥy ķılınġan nerseden hem anıñ birlen Ǿamel ķıluvdan śoralmış bolursız 

ķıyāmet 

(  
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282.3 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) öziñden burun yibergen resūllerimizden śora 
yaǾnį alarnıñ ĥāllerini 

282.4 tikşirüp ķara yā ki ol resūllerniñ ümmetlerinden daħı dįn Ǿālimlerinden śora 

(   

282.5 ) eyā biz allahdan başķa maǾbūd bolġan maǾbūdlar ķılduķ mu yaǾnį śanemlerge 
Ǿibādet ķıluv birlen ĥükm ķılduķ mu 

282.6  ( ) ve taĥķįķ biz mūsā (Ǿahm)nı muǾcizelerimiz birlen yiberdük 

( ) 

282.7 firǾavunge hem anıñ ķavmine ( ) bes mūsā Ǿahm eytdi 
düristlikde min bütün 

282.8 Ǿālemniñ rabbisi bolġan allahnıñ dįn üyretür içün yiberilgen ilçisimün diyü allahü teǾālā 
bu sözi 

282.9 birlen resūl allahġa tesliyeni irāde ķılġan bolurġa kirek ( ) bes mūsā 
Ǿahm firǾavunge 

282.10 hem ķavmine bizniñ muǾcizelerimiz birlen kilgen zamānda ( ) şol 
vaķtduķ muǾcizelerimizden 

282.11 kilür boldılar yaǾnį muǾcizelerimizni evvel kördükleri vaķtde oylamasdan burun kildiler 

(  

282.12 ) ve körsetür bolmaduķ muǾcizeden firǾavunge hem ķavmine ( ) 
meger körsetdük ise 

282.13 ol muǾcize ķardaşı bolġan ikinçi muǾcizeden uluġraķ boldı ( ) daħı biz 
alarnı 

282.14 ŧūfān ve çikirtke kibi Ǿaźāb birlen tutduķ ( ) küfrlerinden ķaytsunlar içün 

(  

282.15 ) Ǿaźābnı kördükleri śoñında firǾavunler ĥażret-i mūsāġa eytdiler ey siĥrçi 

(  

282.16 ) rabbiñniñ ĥużūrında Ǿahd ķılġan nersesi (peyġamberligiñ) birlen 
bizniñ içün 
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282.17 Ǿaźābnıñ köterilüvi birlen rabbiñe duǾā ķıl ( ) düristlikde biz ĥaķlıķġa 

könülüvçimiz (  

282.18 ) firǾavunlardan Ǿaźābnı açduķımız zamānda ( ) şol 
vaķtduķ firǾavunlar 

282.19 Ǿahdlerini bozar boldılar ( ) ķavminiñ cıyulġan yirinde firǾavun nidāǿ 
ķıldı 

282.20 (ķıçķurdı) ( ) firǾavun eytdi ey ķavmim eyā minim içün 
mıśırnıñ pādişāhlıġı 

282.21 yoķ mı ( ) ve bu nįl yılġaları minim serāyımnıñ astından aķmay mı 

(  

282.22 ) eyā siz bularnı körmeysiz mi didi yaǾnį firǾavun allahü teǾālā Ǿaźābnı 
açduķdan śoñra bu 

282.23 muǾcizeni körüp ķavminiñ baǾżısınıñ įmān kitürüvinden ķorķup bu sözlerni eytdi 

( ) eyā 

282.24 yoķdur devletlerge ħoca bolup da min izgü tügil mi ( ) bu ħor ve żaǾįf 
bolġan 

282.25 reǿįs boluvġa lāyıķ bolmaġan ādemden (murādı ĥażret-i mūsā) ( ) ve sözi 
žāhir bolurġa 

282.26 ve añlanurġa yaķın bolmaġan ādemden (ĥażret-i mūsānıñ tilinde żaǾįflik bolduķından 
bu sözni eytken) 

282.27 bes sözi añlanurlıķ bolmaġaç ol niçük peyġamber bolsun ( ) kāşki mūsā 
üzerine 

282.28 taşlanmış bolsa idi ( ) altundan bolġan bilezikler çünki firǾavunlarnıñ 
Ǿādetinde ķolġa 

282.29 altun bilezik kiyüv moyınġa altun bav ŧaġuv bolġan ( ) yā ki 
yaķın bolġanları 
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283.1 ĥālde mūsā birlen birge yardem ite turġan ferişteler kilse idi ol vaķt peyġamber boluvı 
rast bolur 

283.2 idi ( ) bes firǾavun ķavmini özinden ķorķġanlıķġa ĥaml ķıldı yā ki 
ķavminden iŧāǾat ķıluvda ciñillikni 

283.3 üstedi ( ) bes firǾavunnıñ ķavmi ķoşķan işinde firǾavunge boy śundılar 

( ) 

283.4 düristlikde ol firǾavun ķavmi allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçı yavız ķavm boldılar şunıñ içün 
de fāsiķ 

283.5 bolġan firǾavunge iyerdiler ( ) bes firǾavun hem ķavmi günāhda çikden 
ötüvleri sebebli 

283.6 bizni açıķlatdurġanları zamānda ( ) bes biz firǾavundan 
hem ķavminden öç 

283.7 alduķ hem hemmesini śuġa baŧırduķ ve helāk itdük ( ) bes 
biz firǾavun hem 

283.8 ķavmini ilk bolġan Ǿibret hem śoñġılar içün vaǾaž yā ki Ǿacįb bolġan ķıśśa ķılduķ 

(  

283.9 ) meryem oġlı Ǿįsā (Ǿaleyhi’s-selām) meŝelā ķılınġan zamānda 

( ) ey 

283.10 muĥammed (Ǿahm) şol vaķtde siniñ ķavmiñ (mekke müşrikleri) bu meŝelden kilüp tavış 
köterür boldılar hem resūl ekrem 

283.11 ķureyşler üzerine allah teǾanıñ ( ) āyetin oķuġan 
zamānda (maǾnāsı 

283.12 ey kāfirler sizniñ allahdan başķa Ǿibādet ķılġan maǾbūdlarıñız cehennem oŧunıdur 
maǾnāsında) ķureyşler resūl allahġa 

283.13 açulandılar hem aralarından ibn el-zebǾarį eytdi ey muĥammed bu ħiŧāb bizge hem 
bizniñ maǾbūdlerimizge gine 

283.14 ħāś mı yā ki bütün ümmetke Ǿām mı diyü resūl allah eytdi bu ħiŧāb sizge hem 
maǾbūdleriñizge hem bütün ümmetke 

283.15 diyü şundan śoñ ibn-i el-zebǾarį eytdi ey muĥammed (Ǿahm) sin meryem oġlı Ǿįsā 
(Ǿahm)nı peyġamber diyü 
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283.16 gümān ķılmaysın mı ĥālbūkim Ǿįsā (Ǿahm)ġa hem anasına izgü ŝenāǿ itile ve öziñde 
bilesün naśārālar 

283.17 Ǿįsā birlen meryemge Ǿibādet ķılalar hem Ǿüźeyrge oşandaķ feriştelerge Ǿibādet ķılına 
eger bular cehennemde 

283.18 bolsalar biz özimizniñ ve maǾbūdlerimizniñ de bular birlen birge boluvına rāżı bolduķ 
didiler ibn-i el-zebǾarį 

283.19 bu sözine şādlanup küldiler resūl allah cevāb birmey tik turdı şundan śoñ allahü teǾālā 

(  

283.20 ) āyetni indürdi āyetniñ maǾnāsı bola ibn-i el-
zebǾārį 

283.21 müşriklerniñ maǾbūdlerine meryem oġlı Ǿįsā (ǾaleyhiǾs-selām) birlen meŝel ķılġan 
zamānda hem naśārānıñ 

283.22 Ǿįsā (Ǿahm)ġa Ǿibādet ķıluvı birlen resūl allah birlen cidāl ķılışķanı zamānda maǾnāsında 

(  

283.23 ) daħı müşrikler eytdiler ey muĥammed (Ǿahm) eyā bizniñ maǾbūdlerimiz izgü 
mi Ǿįsā (Ǿahm) 

283.24 izgü mi bes eger Ǿįsā tamuġda bolsa bizniñ maǾbūdlerimizde anıñ birlen birge tamuġda 

bolsunlar (  

283.25 ) ķureyşler bu meŝelni (meryem oġlı Ǿįsā Ǿahm birlen meŝelni) siñe ķılmadılar 
meger ķıçķuruşuv içün 

283.26 ve sözde üstün boluv içün gine ķıldılar ĥaķķ birlen bāŧılnı ayurur içün ķılmadılar 

( ) 

283.27 belki ol ķureyşler ķaŧı ħuśūmet ķıluvçı ķavmdür yaǾnį orunsız ķıçķuruşuvnı süye turġan 

ķavmdür (  

283.28 ) meryem oġlı Ǿįsā (Ǿahm) tügildür meger bir bendedür ( ) anıñ 
üzerine biz peyġamberlik 

283.29 birlen enǾām ķılduķ ( ) daħı biz ol Ǿįsā (Ǿahm)nı benū isrāǿįl 
içün 
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284.1 Ǿacįb meŝel ķılduķ ( ) ve eger tilesek Ǿįsā Ǿahmnı atasız toġdurġan 
kibük 

284.2 ey irler sizden de ķılurmız yaǾnį toġdururmız ( ) yirde ferişteler 

toġdururmız ( ) 

284.3 ol ferişte yirde sizniñ ornıñızġa ķāǿįm bolurlar yaǾnį Ǿįsā Ǿahmnıñ atasız dünyāġa kilüv 
ĥāli Ǿacįb 

284.4 bolsa da allahü teǾālā mundan Ǿacįbrek işke de ķādir ferişteler de mümkin bolġan źāt 
boluvlarında sizniñ kibidür 

284.5 allahü teǾālā alarnı toġdurmay ħalķ ķıluvġa ķādir bolġan kibi toġdurup ħalķ ķıluvġa da 
ķādirdür yā ki 

284.6 sizniñ ornıñızġa feriştelerni ħalķ ķılurmun maǾnāsında ( ) daħı 
düristlikde ol 

284.7 Ǿisāniñ nuzūli ķıyāmetniñ yaķın boluvını bilüvdür ibn-i abbas ķırāǿatına karaġanda 
lāmnıñ istey birlen 

284.8 oķulġan ol vaķtde ķıyāmetniñ yaķın boluvına Ǿalāmetdür maǾnāsında bola 

( ) bes ķıyāmetde 

284.9 şik ķılmañız ( ) daħı minim şerįǾatime iyeriñiz ( ) minim sizni 
anıñ üzerine 

284.10 ündegen nersem toġrı yoldur bu āyet ĥażret-i Ǿįsānıñ ķıyāmet yaķın bolur aldından 
inüvine 

284.11 delālet ķıladur tafśįl ķıśśası tefsįrlerde meźkūrdur istegen ādem mürācaǾat itsün 

(  

284.12 ) daħı sizni şeyŧān allahnıñ dįninden ŧıymasun ( ) düristlikde 
ol şeyŧān 

284.13 sizniñ içün düşmānlıġı žāhir bolġan düşmāndur ( ) daħı Ǿįsā (Ǿahm) 

284.14 žāhir muǾcizeler birlen kilgeni zamānda yā ki incįl āyetleri birlen yā ki žāhir şerįǾatler 
birlen maǾnāsında 

284.15 ( ) Ǿįsā (Ǿahm) eytdi ey ķavmim taĥķįķ sizge ĥikmet (incįl yā ki 
şerįǾat) 
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284.16 birlen kildim ( ) daħı sizge beyān ķıluvım içün kildim ( ) şol 
nerseniñ 

284.17 baǾżısını (yaǾnį dįn işinden bolġan nerseni) ( ) ol nersede (dįn işinde) siz 
iħtilāf 

284.18 ķılur boldıñız ammā dünyāġa müteǾalliķ nerseni beyān ķılmadı çünki peyġamberler 
dünyā işini beyān içün 

284.19 yiberilmediler şunıñ içün resūl allah dünyā işiñizni öziñiz bilesiz didi 

( ) bes 

284.20 allahdan ķorķıñız hem ķoşķan işimde miñe iŧāǾat ķılıñız ( ) 
düristlikde ol 

284.21 allah minim ve sizniñ rabbiñizdür ( ) bes ol allahġa Ǿibādet ķılıñız 

( ) bu allahdan 

284.22 ķorķuv hem allahġa Ǿibādet ķıluv toġrı yoldur ĥażret-i Ǿįsānıñ sözi bu orunda tamām 

boldı (  

284.23 ) bes Ǿįsā (Ǿahm) śoñında naśārā ķavmi arasından türli cemāǾatler 
iħtilāf ķıldılar 

284.24 yaǾnį yaǾķūbiye nasŧūriye melekāniye şemiǾūniyeler ( ) bes bu Ǿįsā 
(Ǿahm) śoñında iħtilāf 

284.25 ķılışķan özlerine žulm ķılġan ādemlerge ni ökünçdür ( ) ķıyāmet 
küniniñ rencitküçi 

284.26 Ǿaźābından ( ) ķureyşler yā ki özlerine žulm ķılġan türli cemāǾatler 
kitmesler 

284.27 meger ķıyāmetni küterler ( ) yaǾnį ķıyāmetniñ kinet kilüvini küterler 

( ) ĥālbūkim alar 

284.28 ķıyāmetni bilmesler dünyā işi birlen meşġūl boluvları sebebli ķıyāmetden ġāfil bolurlar 

(  
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284.29 ) dünyāda dost bolġan ādemlerniñ baǾżısı baǾżısına ķıyāmet küninde düşmān 

bolurlar ( ) meger 
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285.1 küfrden günāhdan śaķlanġan dostlar ġına ķıyāmet küninde düşmān boluşmaslar çünki 
alarnıñ dostlıķları 

285.2 allah yolında bolduķı içün mengü bitmes ( ) ey ķullarım sizniñ 
üzeriñizge 

285.3 bu künde (ķıyāmet küninde) ķorķuv yoķdur ( ) daħı siz ĥasretlenüvçi de 

tügilsiz (  

285.4 ) ol ķorķusız ve ĥasretsiz ķullar şundayın ķullardur alar bizniñ 
āyetlerimizge 

285.5 įmān kitürdiler daħı emrimizge iŧāǾat ķıluvçı boldılar 

( ) ey 

285.6 ķullarım siz hem müselmān bolġan ħatunlarıñız yüziñizde eŝeri žāhir bolġan şādlıķ 
birlen şādlanġanıñız 

285.7 ĥālde ucmaħķa kiriñiz ( ) ol ucmaħ ehlleri üzerine 

285.8 altundan bolġan ŧabaklar hem toķtasız śavtlar birlen ŧavāf ķılınur 

(  

285.9 ) daħı ol ucmaħda nefsler arzu ķılġan nerseler hem körüp közler leźźetlene 
turġan nerseler 

285.10 (niǾmetler) bardur ( ) daħı siz ol ucmaħda mengü ķaluvçılarsız 

( ) 

285.11 ve bu ucmaħ şundayın ucmaħdur ( ) ol ucmaħnı aldıñız siz ( ) 
Ǿamel 

285.12 ķılġan nerseñiz berāberinde ( ) sizniñ içün ol 
ucmaħda köp 
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285.13 cimişler bardur siz ol cimişlerden aşarsız ( ) düristlikde 
kāfirler 

285.14 cehennem Ǿaźābında mengü ķaluvçılardur ( ) Ǿaźābnı kāfirlerden ciñil 

ķılınmas ( ) 

285.15 daħı kāfirler ol Ǿaźābda ķutuluvdan ümįd kisüvçilerdür ( ) ve biz ol kāfirlerge 
cebr ķılmaduķ 

285.16 ( ) ve likin ol kāfirler küfrleri sebebli özlerine cebr ķılur boldılar 

(  

285.17 ) daħı ol kāfirler cehennemde nidāǿ ķılurlar ey mālik rabbiñden 
śora rabbiñ bizniñ 

285.18 üzerimizge ölüm birlen ĥükm ķılsun diyü ( ) mālik eytür düristlikde siz 
cehennemde 

285.19 turġuçılarsız sizge andan ķutuluv yoķ diyü ( ) taĥķįķ biz peyġamber 
yiberüv birlen hem 

285.20 ķurān indürüv birlen ĥaķnı sizge kitürdük ( ) ve likin sizniñ 
köpiñiz ĥaķnı 

285.21 mekrūh körüvçilersiz ( ) ĥaķnı yalġanġa tutuvda mekke kāfirleri işni 

muĥkem ķıldılar mu (  

285.22 ) bes düristlikde biz alarġa cezāǿ birüvde işini muĥkem ķıluvçılarmız 

( ) yā ki mekke 

285.23 kāfirleri ĥesāb ķılurlar mı ( ) düristlikde biz mekke kāfirleriniñ 
nefsleriniñ söyleşüvini 

285.24 daħı aralarındaġı sırlarını işitmemiz diyü yaǾnį bizniñ işitmevimizni ĥesāb ķılurlar mı 

( ) 

285.25 alay ĥesāb ķılmasun belį biz işitürmiz hem bizniñ alar birlen birge bolġan ilçilerimiz 
(śaķçı ferişteler) alarnıñ 

285.26 yaşrun nefs sözlerini hem sırlarını yazarlar ( ) ey muĥammed Ǿahm 
mekke müşriklerine eyt sin eger 
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285.27 bir taķdįr allah içün bala bolsa ( ) bes min ol balaġa Ǿibādet ķıluvçılarnıñ 
sizden 

285.28 evvelgisi bolur idim çünki resūl allahnı hem allah nersege śāliĥ bola ve nersege śāliĥ 
bolmay şunı başķalardan 

285.29 artuġraķ bile hem allahnı kāmil uluġlav nerseni uluġlav birlen bolaçaķ anı da kāmil bile 
elbette atanı taǾžįm 
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286.1 balanı taǾžįmden başķa bolmay bu āyetden allahġa bala boluvnıñ hem ol balaġa Ǿibādet 
ķıluvnıñ düristligi lāzım tügil çünki 

286.2 bir maĥālniñ ikinçi maĥālini müstelzim boluvı dürist yā ki āyetniñ maǾnāsı ey müşrikler 
siz gümān ķılġança allahġa bala 

286.3 bolsa min mekke ehlinden allahnı birlevçilerniñ in evvelgisimün maǾnāsında 

( ) 

286.4 köklerniñ ve yirlerniñ rabbisi bolġan allahnı pāklaymun ( ) Ǿarşnıñ rabbisi 
bolġan allahnı pāklaymun 

286.5 ( ) müşriklerniñ śıfatlaġan nersesinden (bala tutmaķdan) ( ) 
bes ey 

286.6 muĥammed (Ǿahm) mekke müşriklerini irklerine ķoy bāŧıllarına çomsunlar dünyālarında 

oynasunlar (  

286.7 ) vaǾde ķılınġan künlerine (ķıyāmet künine) yoluķġanlarına 

ķadar (  

286.8 ) ve ol allah şundayın allahdur kökde de maǾbūddur daħı yirde 
de maǾbūddur 

286.9 yaǾnį kökde ve yirde maǾbūd boluvġa müsteĥaķdur ( ) ve ol allah işinde 
ĥikmet iyesidür hem her nerseni 

286.10 bilgüçidür ( ) köklerniñ ve yirlerniñ ħocası bolġan 
allah 
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286.11 uluġ boldı ( ) daħı kökler birlen yirler arasında bolġan allah uluġ boldı 

(  

286.12 ) daħı ol allah ĥużūrındadur ķıyāmetni bilüv yaǾnį ķıyāmet ķāǿim bola turġan 

śaǾatni bilüv ( ) 

286.13 ve ol allahġa ķaytarılmış bolursız ( ) müşriklerniñ 
allahdan 

286.14 başķa ündegen nerseleri (maǾbūdları) şefāǾatni mālik bolmaslar niteki müşrikler 
maǾbūdlarımız allah 

286.15 ĥużūrında bizge şefāǾat ķılaçaķlar diyü zuǾm ķılġanlar idi ( ) meger allah 
ĥużūrında şefāǾatni 

286.16 mālik bolur ĥaķķ (tevĥįd) birlen güvāhlıķ birgen ādemler ( ) ĥālbūkim alar 
tilleri birlen 

286.17 güvāhlıķ birgen nerselerini köñilleri birlen bilürler bu āyet gerçi şefāǾat ve tevĥįd 
yapında kilgen 

286.18 bolsa da likin şehādet içün şehādet birgen nerseni şāhidniñ bilüvi şarŧ ikençilik ki delālet 
ķıladur 

286.19 ( ) ve eger sin ey muĥammed (Ǿahm) śanemlerge Ǿibādet ķıluvçı 
müşriklerden śorasañ 

286.20 yā ki maǾbūdlarından śorasañ alarnı (sizni) kim yaratdı diyü ( ) elbette bizni 
allah yaratdı 

286.21 dip eytürler ( ) bes niçük allahnıñ Ǿibādetinden başķa Ǿibādetine 

döndürülmiş bolurlar (  

286.22 ) daħı allah ĥużūrındadur muĥammed (Ǿahm)nıñ sözini bilüv 
ol söz oşbudur 

286.23 resūl allah eytdi ey rabbim düristlikde bu mekke kāfirleri įmān kitürmey turġan 

ķavmdür diyü (  

286.24 ) bes ey muĥammed (Ǿahm) mekke kāfirlerini (įmān kitürüvlerinde ümįdiñni 
kisken bolsañ) dįn 
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286.25 ündevden yüz döndürüv sizden taşlaşuv bolsun diyü eyt  ( ) bes ol mekke 
kāfirleri özlerine 

286.26 ineçek nerseni tiz bilürler (zuħruf sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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286.27 “ķırķ dörtinçi sūre duħān sūresi mekkede ingen cemǾį illi toķız āyet” 

286.28 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

286.29 ( ) bu sözinden murādını allah özi bilür yā ki sūre ismi ( ) ĥelālni ve 
ĥarāmnı žāhir 
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287.1 ķıla ŧurġan kitāb (ķurān) birlen ķasem itüp eytemün ( ) düristlikde 
biz ol 

287.2 ķurānnı mübārek bolġan kiçede indürdük yaǾnį ķadir kiçesinde yaǾnį ķurānnı 
indürüvniñ başı ķadir 

287.3 kiçesinde boldı yā ki levĥü’l-maĥfūždan dünyā kökine bir yolı ķadir kiçesinde indürüldi 
maǾnāsında munıñ 

287.4 śoñında resūl allahġa bölek bölek bolup indürüldi ķadir kiçesiniñ mübārek boluvı da ol 
kiçede ķurān 

287.5 indürülüvi içün çünki ķurānnıñ inüvi münāfiǾ dįnine ve münāfiǾ dünyāviyege sebeb yā 
ki ķadir kiçesinin mübārek 

287.6 boluvı ol kiçede ferişte hem raĥmet indügi içün daħı niǾmetler bölündügi ve ĥükmler 
ayrulduķı içün 

287.7 ( ) düristlikde biz ol ķurān birlen ķorķutuvçı bolduķ 

( ) ol 

287.8 ķadir kiçesinde her bir ĥikmet iyesi bolġan yā ki muĥkem bolġan iş ayurulmış ve 
yazılmış bolur yaǾnį bendelerniñ 

287.9 rızķları ve ecelleri yazılmış bolur ( ) ol ĥikmet iyesi yā ki muĥkem bolġan 
işden ĥikmetimizniñ 

287.10 tilevi boyınça öz ĥużūrımızdan ĥāśıl bolġan ķaśd ķılamun yā ki ol ĥikmet iyesi bolġan 
iş öz 

287.11 ĥużūrımızdan ĥāśıl bolġan iş bolġanı ĥālde maǾnāsında ( ) düristlikde biz 
dįn üyretür 

287.12 içün peyġamberler yiberüvçi bolduķ ( ) ey muĥammed (Ǿahm) biz dįn 
üyretür içün peyġamberler 



  1801

287.13 yiberdük rabbiñden bendelerge raĥmet içün ( ) düristlikde ol allah 
bendelerniñ sözlerini 

287.14 işitüvçidür ve ĥāllerini bilüvçidür ( ) ve siniñ rabbiñ 
köklerniñ ve yirlerniñ 

287.15 hem kökler birlen yirler arasında bolġan nerselerniñ rabbisidür ( ) eger 
siz allahnıñ köklerniñ 

287.16 ve yirlerniñ rabbisi boluvını şiksiz bilüvçi bolsañız ( ) hiç ĥaķlıķ birlen maǾbūd 
yoķdur meger ol 

287.17 allahü teǾālā ginedür ( ) ol allah (teǾa) ölüklerni tirgüzür ve tirüklerni 

öltürür (  

287.18 ) ol allah sizniñ hem evvelgi atalarıñıznıñ rabbisidür ( ) 
belki kāfirler şikde 

287.19 oynarlar ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) kāfirler içün şol künni 
kit ol 

287.20 könde kök žāhir bolġan tütünni (ķatı açlıķnı) kitürür çünki aç kişiniñ közine havā tütün 
kibi körine yā ki 

287.21 açlıķ vaķtinde yaġmurlar bolmaġanlıķı içün ve havālarda tözen köp bolduķı içün havā 
tütün kibi körine 

287.22 yā ki Ǿarablar her bir küçli bolġan yavız nerseni duħān dip ataġanlar elbette Ǿarablarda 
bir vaķtde 

287.23 ķuvvetli açlıķ bolġan ĥattā ot ölekselerni aşaġanlar baǾżılar künden mekkeni açuv küni 
duħāndan 

287.24 mekkeni açuv küninde bütün havanı ķaplap köterilgen tözen digenler baǾżılar duħāndan 
ķıyāmet 

287.25 Ǿalāmetlerinden śanalġan duħān murād digenler künden hem duħān žāhir bolġan kün 
murād digenler çünki 

287.26 resūl allah işrāŧ el-sāǾatniñ duħān digen resūl allahdan duħān nerse dip śoralduķda şol 

287.27 āyetni oķuġan ve eytken duħān maşrıķ birlen maġrib arasına ŧolar ķırķ tevlik devām iter 
müǿmin ādem 

287.28 tumavlaġan ādem kibi bolur kāfir isrik ādem kibi bolur ol duħān kāfirniñ burun 
tişiklerinden ķulaġından 
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287.29 hem dübirinden çıġar digen ( ) ol duħān ādemlerni örter 
(ķaplap alur) 
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288.1 ve bu duħān rencitküçi Ǿaźābdur ( ) ey rabbimiz bizden 
Ǿaźābnı aç (al) 

288.2 düristlikde biz įmān kitirüvçilerimiz eger Ǿaźābnı alsañ yaǾnį şol ŧarįķe kāfirler eytürler 

(  

288.3 ) ol mekke kāfirlerine bu duħān sebebli gine vaǾažlanuv ve eŝerlenüv ķaydan 

kilsün (  

288.4 ) ve taĥķįķ ol mekke kāfirlerine açuķ beyān ķıla turġan peyġamber (muĥammed 

Ǿaleyhi’s-selām) kildi (  

288.5 ) munıñ śoñında ol resūlden (muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmdan ) yüz döndürdiler 

( ) daħı 

288.6 eytdiler bu muĥammed (Ǿahm) kişi ŧarafından üyretilmişdür hem dįvānedür diyü yaǾnį 
baǾżısı eytdi muĥammed (Ǿahm) ge 

288.7 benū ŝaķįfden bir Ǿacem balası üyretdi diyü baǾżısı dįvāne didi ( ) 
düristlikde biz 

288.8 resūl duǾāsınıñ bereketinde Ǿaźābnı açuvçımız (yiberüvçimiz) çünki resūl allah duǾāǿ 
ķılġaç mekke ħalķından 

288.9 açlıķ köterildi digenler ( ) az açuv birlen yā ki az zamān açduķ ( ) 
düristlikde 

288.10 siz Ǿaźābnı açķannıñ śoñında ķaytadan küfrge ķaytuvçısız duħāndan işrāŧ sāǾatden 
bolġan duħān murād 

288.11 digen ādemler eytdiler duħān vāķaǾsı bolġaç kāfirler duǾā ķılup allahdan yardem isterler 
ķırķ kün 

288.12 devām itdükden śoñra allah teǾa duħānnı bitürür śoñra yine kāfirler irtidād iterler yaǾnį 
evvelgi küfrlerine 
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288.13 ķayturlar ( ) şol künde (ķıyāmet yā ki bedir küninde) biz 
kāfirlerni ķaŧı 

288.14 ve uluġ tutuv birlen tutarmız (Ǿaźāb ķılurmız) ( ) düristlikde biz kāfirlerden öç 

alurmız (  

288.15 ) ve taĥķįķ biz mekke müşriklerinden burun firǾavun ķavmini 
fitnelendürdük mūsā (Ǿahm)nı 

288.16 yiberüv birlen imtiĥān ķılduķ yā ki mühlet birüv ve rızķnı kiñ ķıluv birlen aralarına fitne 

tüşürdük (  

288.17 ) ve taĥķįķ firǾavunge hem ķavmine allah üzerine yā ki müǿminlerge 
ĥürmetli bolġan peyġamber (ĥażret-i 

288.18 mūsā) kildi ( ) ey allahnıñ ķulları daǾvetimni ķabūl itüv birlen miñe 
allahnıñ ĥaķķını 

288.19 (įmānını) öteñiz ( ) düristlikde min sizniñ içün dįn üyretür içün 
yiberilgen 

288.20 uşançlı ilçimün (peyġambermün) didi ( ) daħı allahġa vaĥyini daħı 
resūlini ħorlav 

288.21 birlen tekebbürlik ķılmañız ( ) düristlikde min sizge 
peyġamberlikimni žāhir ķıla 

288.22 turġan delįl birlen kilüvçimün ( ) daħı düristlikde min 
rabbime 

288.23 ve sizniñ rabbiñizge (allahġa) sizniñ śoġup yā ki sögüp rencitüviñizden yā ki 
öltürüviñizden śıyındım hem allahġa 

288.24 tügil ķıldım ( ) ve eger siz miñe įmān kitürmeseñiz minden 
ayrulıñız 

288.25 yaǾnį bir çitde turıñız miñe fāǿide de ve żarar da ķılmañız ( ) 
bes 

288.26 ķavmi yalġanġa tutķannıñ śoñında mūsā (Ǿaleyhi’s-selām) rabbisine nidāǿ ķıldı 
düristlikde bu ķavm kāfir 
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288.27 ķavmdür diyü ( ) bes ey mūsā eger iş şulay bolsa ķullarım (benū isrāǿįl) 
birlen 

288.28 kiçde seyr ķıl yaǾnį mıśırdan kitüp ( ) düristlikde siz iyerilmişsiz yaǾnį 
artuġızdan 

288.29 ķuvalap firǾavun hem ķavmi çıġarlar ( ) daħı ey mūsā öziñ hem ķavmiñ 
çıġup kitkeç 
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289.1 diñgizni uluġ açuķlıķ iyesi bolġan ĥālde ķaldurur ( ) düristlikde ol 
firǾavun hem 

289.2 ķavmi diñgizge ġarķ bolaçaķ Ǿaskerdür yaǾnį alarnıñ ġarķ boluvlarına köñliñ 

ķararlansun ( ) 

289.3 köp mi ķaldurdılar firǾavun hem ķavmi ( ) baķçalardan 
hem aġa turġan 

289.4 çişmelerden ve iginlerden ve körkem orunlardan ( ) daħı 
niǾmetlerden ki ol niǾmetlerde 

289.5 firǾavun hem ķavmi niǾmetlenür boldılar ( ) bu çıġaruv 
kibi firǾavunlarnı 

289.6 çıġarduķ biz bu niǾmetlerden daħı bu źikr ķılınġan niǾmetlerni ikinçi ķavmge (benū 

isrāǿįlge) birdük (  

289.7 ) bes firǾavun hem ķavmi üzerine kökler ve yirler yıġlamadı 
yaǾnį firǾavunlarnıñ 

289.8 helāk boluvı birlen Ǿālem-i vucūdke noķśan kilmedi niteki alarnıñ vucūdı birlen artuķlıķ 
kilmegen 

289.9 idi belki firǾavunlar kite turġan ādemlerniñ yolına kitdiler ( ) daħı ikinçi 
vaķtķa 

289.10 ķadar firǾavunlar mühlet birilmiş de bolmadılar yā ki firǾavunlarnıñ helāk boluvına kök 
ve yir ehilleri ķayġurmadı 
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289.11 maǾnāsında ( ) ve taĥķįķ biz isrāǿįl balalarunı 
ħorlıķ iyesi 

289.12 bolġan Ǿaźābdan (firǾavunnıñ ķul itüvinden hem ir balalarunı öltürüvinden) ķutķarduķ 

(  

289.13 ) yaǾnį firǾavunnıñ Ǿaźābından ķutķarduķ düristlikde ol firǾavun 
tekebbürlenüvçi hem 

289.14 azġunlıķda çikden ötüvçi boldı ( ) ve taĥķįķ biz benū 
isrāǿįlni 

289.15 bütün Ǿālem üzerine iħtiyār ķıluvġa ĥaķları bar idükni bilgenimiz ĥālde iħtiyār ķılduķ 
şunıñ içün de 

289.16 benū isrāǿįlde peyġamberler köp boldı ( ) daħı ol benū isrāǿįlge 
āyetlerden şol 

289.17 nerselerni (diñgiz yarıluvnı tįh śaĥrāsında issilikden buluŧnıñ kölegelevini  birlen 

 

289.18 indürüvni) birdük ( ) ol nerselerde žāhir bolġan niǾmet yā ki imtiĥān bardur 

(  

289.19 ) düristlikde bu ķureyş kāfirleri eytürler ( ) bizniñ 
Ǿāķibetimiz ve işimizniñ 

289.20 nihāyeti tügildür meger dünyā tirükligini yibere turġan evvelgi ölüvimiz ginedür biz 
ikinçi mertebe öleçek 

289.21 tügilmiz ( ) ve biz ķabrlerimizden ķobarılaçaķ tügilmiz 

( ) bes 

289.22 eger ķıyāmet bola digen vaǾdeñizde rast bolsañız bizniñ atalarımıznı tirgüzüp kitüriñiz 

diyü ( ) 

289.23 ķuvvetde ve Ǿaskerniñ köpliginde ķureyşler izgü mi yā ki tubaǾ ķavmi izgü mi (artuķ 
mı) tubaǾġa mini baǾżılar peyġamber 

289.24 baǾżılar izgü ir digenler tubaǾ diyü yemen pādişāsına da eytürler tubaǾnıñ ķavmi kāfir 
bolġanlar alarnı allahü teǾālā helāk 
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289.25 itken mālları ve ķuvvetleri birlen helāk boluvdan ķutula almaġanlar 

( ) daħı tubaǾ ķavminden 

289.26 ilk bolġan kāfirlerni (Ǿād ŝemūd ķavmleri kibi) biz alarnı helāk itdük ( ) 
şunıñ içün helāk 

289.27 itdük düristlikde ol tubaǾ ķavminden ilk bolġan ķavmler kāfir bolġan ķavm boldılar 

(  

289.28 ) daħı biz köklerni ve yirlerni hem de kökler birlen yirler arasında 
bolġan nerselerni 

289.29 boş ve fāǿidesiz bolġan iş ķılġanımız ĥālde yaratmaduķ ( ) köklerni ve 
yirlerni 
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290.1 yaratmaduķ biz meger delįl tilegen ĥaķķ (įmān hem iŧāǾat yā ki baǾŝ ve cezā) sebebli 

gine yaratduķ (  

290.2 ) ve likin ādemlerniñ köpisi fikrleriniñ azlıġı içün munı bilmesler 

(  

290.3 ) düristlikde ĥaķķ birlen bāŧıl arasını yā ki ĥaķlıķda bolġan ādem birlen 
bāŧıllıķda bolġan ādem 

290.4 arasını cezā birlen ayuruv kün bütün ādemniñ vaǾde ķılınġan vaķtidür 

( ) ol ayuruv 

290.5 küni şundayın kündür ol künde hiçbir yaķın ādem öziniñ yaķınından Ǿaźābdan hiç 
nerseni yibere almas 

290.6 ( ) daħı ol yaķınlarġa yardem de birilmiş bolmas yaǾnį Ǿaźābdan ŧıyılmış 
bolmaslar 

290.7 ( ) meger allah raĥmet ķılġan ādemler gine (yaǾnį) günāhlarnı Ǿafv ķıluv ve 
şefāǾatlerni ķabūl birlen 

290.8 allah raĥmet ķılġan müǿminler gine baǾżısı baǿżısına şefāǾat ķılur ( ) 
düristlikde ol allah 
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290.9 her işde üstündür yaǾnį Ǿaźāb ķıluvnı tilegen ādeminden hiç kim Ǿaźābnı yibere almas 
hem raĥmet ķılurġa 

290.10 tilegen ādemine raĥmet ķılur ( ) düristlikde ceĥįmde ösken bik 
açay zaķķūm  

290.11 aġaçı köp günāĥlı ādemlerniñ (kāfirlerniñ) ŧaǾāmıdur ( ) 
zeytün 

290.12 mayınıñ çöpresi kibidür ol zaķķūm aġaçı issi śu ķaynaġan kibi içlerde ķaynar 

(  

290.13 ) zebānįlerge eytilmiş bolur tutuñız ol köp günāhlı ādemni (kāfirni) daħı anı 
ceĥįmniñ 

290.14 ortasına ösdüriñiz ( ) daħı anıñ başı üstüne issi śudan 
Ǿibāret 

290.15 bolġan Ǿaźābnı yaǾnį issi śuvı ķoyuñız ( ) köp günāhlı ādemge 
(kāfirge) 

290.16 eytilür ħorlav ŧarįķinçe Ǿaźābnı tatuv anıñ içün sin ķavmiñ ĥużūrında uluġ ĥürmetli idiñ 

(  

290.17 ) düristlikde bu Ǿaźāb şundayın nersedür siz ol Ǿaźābda şik ķılur 

boldıñız (  

290.18 ) düristlikde küfrden ve günāhdan śaķlanġan ādemler (müǿminler) 
āfetden ŧınç bolġan 

290.19 orundadur ( ) baķçalarda ve çişmelerdedür 

( ) 

290.20 öltürüşlerinde birisi birisine ķarşı bolġanları ĥālde niçke ve ķalun cifekden bolġan 
kiyimlerni kiygenleri 

290.21 ĥālde yaǾnį şol ĥāllerinde baķçalarda ve çişmelerdedür ( ) 
oşbunıñ kibi 

290.22 niǾmetlerni birdük ol mütteķķįlerge daħı alarnı uluġ közli ĥūr ķızları birlen 

çiftlendürürmiz (  
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290.23 ) żarardan ŧınçlıķda bolġanları ĥālde ucmaħda her bir leźźetli cimişlerni 

isterler (  

290.24 ) cennetde hiç ölümni tatumaslar belki dāǿimā tirük 
bolurlar meger 

290.25 dünyādaġı evvelgi ölümni gine taturlar yā ki ( ) śoñında yaǾnį dünyādaġı evvelgi 
ölümni 

290.26 tatuġan śoñında cennetde hiç ölümni tatumaslar maǾnāsında ( ) daħı 
įmān 

290.27 kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemlerni allah ceĥįm Ǿaźābından śaķlar ( ) 
įmān kitürüp de 

290.28 izgü Ǿamel ķılġan kişilerge bu niǾmetler birildi rabbiñden fażl ve raĥmet yüzinden 

( ) 

290.29 bu niǾmetler uluġ saǾādetdür ( ) bes ançaķ biz ey muĥammed Ǿahm 
ķurānnı siniñ (Ǿarab 
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291.1 ) sebebli indürüv birlen ciñil ķılduķ ( ) Ǿarablar ol ķurānnı 
añlasunlar içün 

291.2 eger eytseñ ķurān Ǿarab ķavminiñ añlavı içün Ǿarab tili birlen indürülgen bolsa resūl 
allahnıñ 

291.3 resūlligi niçük Ǿām bola diyü cevābda eytürmiz allahnıñ bütün ümmetde Ǿādeti Ǿām 
bolup birdi yaǾnį ümmetler 

291.4 arasında bir ümmetni iħtiyār ķılup vaĥy birlen terbiye ķıla da munıñ śoñında ol terbiye 
ķılġan ümmetni 

291.5 bütün Ǿālemni teǿdįb ķılurġa ve ĥaķġa ünderge yibere ( ) bes ey 
muĥammed Ǿahm kāfirlerge 

291.6 eyteçek nerseni küt düristlikde ol kāfirlerde siñe ineçek nerseni kütüvçilerdür. 

291.7 (duħān sūresiniñ tercemesi tamām boldı). 
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291.8 (ķırķ bişinçi sūre cāŝiye sūresi mekkede ingen otuz yidi āyet) 

291.9 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

291.10 ( ) ve sözinden murādını allahü teǾālā özi bilür ( ) ķurānnı indürüv 

(  

291.11 ) her işde ġālib ve ĥikmet iyesi bolġan allahdandur 

( ) 

291.12 düristlikde köklerde hem yirlerde müǿminler içün allahnıñ ķudretine ve birligine 

Ǿalāmetler bardur (  

291.13 ) daħı sizni yaraŧuvda hem her bir yirde yürüy turġan ĥayvānlardan 
yirde türli 

291.14 nevǾi itüp taratuvda Ǿalāmetler bardur ( ) baǾŝke şiksiz uşanġan ķavm içün 

(  

291.15 ) daħı kiçniñ ve kündizniñ türli boluvında (uzunlıķ ķısķalıķ yaķŧılıķ 
ķaranġulıķ 

291.16 birlen) ( ) daħı allahnıñ yuġarıdan indürgen nersesinde 
yaǾnį 

291.17 rızķġa sebeb bolġan yaġmurda bolġuçıdur ( ) bes allah ol yaġmur 
birlen 

291.18 ölgenniñ (kebikenniñ) śoñında yirni tirgüzdi ( ) daħı cillerni türli 
cihetlerge 

291.19 ve türli ĥāllerge döndürüvde bolġuçıdur ( ) Ǿaķllı bolġan ve Ǿaķlları ile 
oylaġan ķavm 

291.20 içün Ǿibretler ve Ǿalāmetler bolġuçıdur ( ) ey muĥammed 
Ǿahm bu źikr ķılınġan āyetler 

291.21 allahnıñ āyetleridür bu āyetlerni siniñ üzeriñe ĥaķlıķ oķurmız 

( ) bes kāfirler 

291.22 allahnıñ sözi (ķurānı) daħı oķulġan delįlleri śoñında nindi sözge įmān kitürürler elbette 
įmān 
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291.23 kitürmesler ( ) her bir yalġançı köp günāhlı kişige ni ökünçdür 

(  

291.24 ) üzerine oķulġan allahnıñ āyetlerine işitür ( ) munıñ śoñında 
ol āyetlerge 

291.25 įmān kitürüvden tekebbürlengenleri ĥālde küfrine devām ķılur ( ) göyā ki ol 
āyetlerni işitmegen 

291.26 kibi yaǾnį āyetlerni işitmegen kibi bolġanı ĥālde küfrine devām ķılur 

( ) bes sin ey 

291.27 muĥammed (Ǿahm) ol kişige küfrine devām ķıluvı üzerine rencitküçi Ǿaźāb birlen 

süyünç (ħaber) bir (  

291.28 ) ve her ķayçan bu śıfatlı kāfir bizniñ āyetlerimizden bir nerseni bilse yaǾnį 
āyetlerimizden ol kāfirge 

291.29 bir nerse irişse ol nerseni āyetlerden dip bilse ( ) ol āyetlerni masħara itüp 
tutar 
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292.1 ( ) bu śıfatda bolġan kāfirler alarġa ħorlıķ iyesi bolġan Ǿaźāb bolur 

(  

292.2 ) alarnıñ allarından cehennem bardur çünki alar cehennem ŧarafına yönelürler yā ki 
artlarından cehennem bardur çünki 

292.3 cehennem alarnıñ ecelleri śoñında ( ) daħı ol śıfatlı kāfirlerden 
kesb ķılġan 

292.4 nerseleri (mālları ve balaları) allahnıñ Ǿaźābından hiç nerseni yibermes 

( ) 

292.5 daħı allahdan başķa maǾbūd itüp tutķan yaķınları (maǾbūdları) allahnıñ Ǿaźābından hiç 
nerseni yibermes 
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292.6 ( ) daħı  ol śıfatlı kāfirlerge uluġ Ǿaźāb bardur ( ) bu ķurān 
ĥaķlıķġa 

292.7 köndürgüçidür ( ) daħı şundayın ādemler rableriniñ āyetlerini 
inkār 

292.8 itdiler ( ) ol allahnıñ āyetlerini inkār itüvçilerge ķaŧı Ǿaźābdan 
rencitküçi 

292.9 Ǿaźāb bardur ( ) allah şundayın źātdur sizniñ  içün diñgizni 
masħar 

292.10 itdi ( ) ol diñigizde allahnıñ emri birlen kimeler yürüsün içün 

(  

292.11 ) daħı ticāret ve balıķ avlav birlen allahnıñ fażlından isteviñiz içün 

( ) 

292.12 daħı bu niǾmetlerge şükrāne ķıluvıñız içün ( ) daħı 
allah 

292.13 köklerde ve yirlerde bolġan nerselerni sizniñ içün masħar ķıldı hemmesi orundan śādir 
bolġanı ĥālde 

292.14 allah teǾa bu nerselerni masħar itdiniñ maǾnāsı bu nerselerni bizge fāǿideli itüp ħalķ itdi 
maǾnāsında 

292.15 bes biz allah teǾa yaratķan nerselerni öz fāǿidelerimizde ħidmet itdüremiz elbette yaķına 
ve müşāhedet maǾlūm ki allah teǾa 

292.16 yaraŧķan nerselerden fāǿidelenüvi köp bolġan milletniñ tirükligi de körkem hem ĥālleri 
de yaħşı bes bizge 

292.17 allah teǾa fāǿidemiz içün yaratķan nerselerden her bir vechden bilüv ve Ǿamel ķıluv 
vechlerinden fāǿidelenürge 

292.18 turuşmaķ lāzım likin yalġız dünyā içün ve menfaǾat-i şaħśiye içün gine turuşurġa 
kirekmey belki 

292.19 insānda vucūdı mümkin bolġan kemāletke irişüv içün turuşuv lāzım elbette allahnıñ 
fāǿide içün masħar 

292.20 ķılġan nerselerni ħidmet itdürüvde turuşmaġan milletniñ ĥayātı naķıś bir ĥayāt 
boluvında şübhe 
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292.21 yoķdur hem turuşķan ikinçi bir milletniñ astında millet-i maĥkūme bolup ķaluvında da 
şübhe yoķdur 

292.22 ( ) düristlikde bu źikr ķılınġan nerselerde allahnıñ işlerinde fikr 
ķılġan 

292.23 ķavm içün uluġ Ǿibretler bardur ( ) ey muĥammed (Ǿahm) įmān 
kitürgen ādemlerge 

292.24 eyt Ǿafv itiñiz diyü alar elbette sin eytkeç Ǿafv iterler ( ) allahnıñ 
düşmān 

292.25 larına bolġan vāķıǾalarını kütmegen yā ki allahnıñ müǾminlerge yardem ve ŝevāb birüv 
içün taǾyįn itken 

292.26 vaķtlarında oylamaġan ādemlerni bu āyetni ĥażret-i Ǿömerni benū ġaffār ķabįlesiniñ 
müşriklerinden bir ir ĥaķāret 

292.27 ķılġaç indi digenler ĥażret-i Ǿömer bu irni cezālamaķçı bolġan iken allah teǾa Ǿafv iterge 
ķoşķan 

292.28 ( ) allahnıñ müǿminler ķavmini maġfiretni kesb ķıluvları 
berāberinde cezāǿlasun 

292.29 içün Ǿafv itsünler yā ki kāfirlerni yavızlıķnı kesb ķıluvları berāberinde cezāǿlasun içün 
yā ki 
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293.1 her ikisini kesb ķılġan nerseleri berāberinde cezāǿlasun içün maǾnāsında 

( ) bir kişi 

293.2 izgü Ǿamel ķılsa öz fāǿidesi içündür ( ) ve bir kişi yavız Ǿamel ķılsa öziniñ 

293.3 żararınadur ( ) munıñ śoñında rabbiñizge ķaytarılmış bolursız ve her 
ķayuñızġa rabbiñiz 

293.4 Ǿameli üzerine cezāǿ birür ( ) ve taĥķįķ biz yaǾķūb (Ǿahm)nıñ 
balalarına birdük 

293.5 ( ) tevrāt kitābnı hem ĥükmni daħı peyġamberlikni 

( ) 
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293.6 daħı isrāǿįl balalarunı ĥelāl bolġan leźźetli niǾmetlerden rızķlanduruķ 

( ) daħı 

293.7 ol isrāǿįl balalarunı özleriniñ zamānındaġı bütün Ǿālem üzerine artuķ ķılduķ yaǾnį 
başķalarġa 

293.8 birmegen nerselerni alarġa birdük ( ) daħı ol isrāǿįl balalarına dįn 

293.9 işinde žāhir bolġan delįller birdük ( ) bes ol isrāǿįl 
balaları 

293.10 dįn işinde iħtilāf ķılmadılar meger özlerine ĥālniñ ĥaķįķatni bilüv kilgeniñ śoñında ġına 
iħtilāf ķıldılar 

293.11 ( ) iħtilāf ķıluvları aralarında düşmānlıķ ve künçilik içün boldı 

(  

293.12 ) ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde siniñ rabbiñ isrāǿįl balaları arasında 
ķıyāmet küninde ĥükm 

293.13 kılur ( ) şol nersede ĥükm ķılur ol nersede dįn işinde iħtilāf ķılur 
boldılar 

293.14 ( ) ey muĥammed (Ǿahm) munıñ śoñında biz sini dįn işinden 
bir ŧarįķa yol üzerinde 

293.15 ķılduķ ( ) bes sin ey muĥammed Ǿahm ol dįnden bolġan 
ŧarįķaġa iyer 

293.16 bilmegen ādemlerniñ nefs arzularına iyerme yaǾnį nefs arzularına iyergen ķureyşlerniñ 
nādān 

293.17 başlarına iyerme ( ) düristlikde ol nefs arzularına iyergen 
ķureyşlerniñ 

293.18 nādānları sinden allahnıñ tilegen nersesinden hiç nerseni yibere almaslar 

(  

293.19 ) daħı düristlikde kāfirler baǾżısı baǾżısına yaķınlar ve yardemçilerdür 

( ) daħı allah küfrden 

293.20 günāhlardan śaķlavçılarġa yardemçidür ve dostdur bes şunıñ içün de ey muĥammed 
(Ǿahm) kāfirlerge dostlıķ 
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293.21 ķılma belki müttaķįlerge dostlıķ ķıl ( ) bu ķurān yā ki şerįǾatke iyer ve 
ādemlerge maķśūdķa 

293.22 irişüv yollarını körsetüvçi delįllerdür ( ) daħı yaķınnı (baǾske şiksiz 
uşanuvnı 

293.23 istegüçi ķavmni ĥaķlıķġa köndürgüçidür hem ol ķavmge raĥmetdür 

( ) 

293.24 eyā yavızlıķlarnı kesb ķıluvçılar gümān ķıldı mu ( ) 
bizniñ 

293.25 özlerini įmān kitürüp de izgü Ǿameller ķılġan ādemler kibi ķıluvımıznı 

( ) tirüklikleri 

293.26 ve ölükleri berāber bolġan ĥālde elbette bular alay ĥesāb ķılmasunlar çünki yavızlıķlarnı 
kesb ķılġan 

293.27 ādemlerniñ müǿminler kibi tirüklikleri ve ölükleri elbette berāber bolmas 

( ) yavızlıķlarnı 

293.28 kesb ķılġan ādemlerniñ (kāfirlerniñ) bu ĥükmleri ni yavız boldı 

( ) 

293.29 daħı allah köklerni ve yirlerni ĥaķlıķ birlen yaratdı bes ĥaķlıķ birlen yaratuv elbette 
Ǿadāletni tileydür Ǿadālet mažlūmnıñ 
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294.1 žālimden öç aluvını hem izgülik ķılġan ādem birlen yavızlıķ ķılġan ādem arasını 
ayuruvnı tileydür elbette bu öç aluv 

294.2 ve ayuruv žālimniñ tirük ĥālinde bolmasa ölüm ĥālinde bolur 

( ) allah (teǾa) köklerni 

294.3 ve yirlerni kemāl ķudretine delālet ķılsun içün daħı her nefske kesb ķılġan nersesi birlen 
cezā birilsün 

294.4 içün yaratdı ( ) ve ol nefsler ŝevāblarnı kimitilüv ve günāhlarnı artduruluv 
sebebli žulm 

294.5 ķılınmaslar ( ) ey muĥāmmed (Ǿahm) şol kişiden ħaber bir sin ol 
kişi nefs 
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294.6 arzusını (nefsi tilegen nerseni) maǾbūd itüp tutdı yaǾnį nefs arzusına iyerüvge meyl itüp 

294.7 ĥaķġa iyerüvni ķoydı ( ) daħı azaçaġını ve cānınıñ bozuķ idükni bilüv 
üzerine allah 

294.8 ol kişini ĥaķdan azdurdı ( ) daħı allah ķulaġı hem köñli üzerine 
mührledi bes 

294.9 vaǾažlerni ķabūl ķılmas ve āyetlerde fikr ķılmas boldı ( ) daħı közi 
üzerine 

294.10 perde ķıldı bes  iǾtibār közi birlen ķaramas ( ) bes allah (teǾa) 
azdurġannıñ śoñında 

294.11 ol kişini kim ĥaķķ yolġa köndürür elbette hiç kim köndüre almas ( ) eyā bu 
sözler birlen de vaǾažlenmeysiz mi 

294.12 ( ) daħı ķıyāmet boluvnı inkār ķıluvçılar eytdiler tirüklik yoķdur 
meger ĥāżirde 

294.13 bolġan dünyā tirükligimizdür ( ) nutfe bolġanımız hem hiç nerse 
bolġanımız ĥālde ölükler bolurmız 

294.14 ve mundan śoñ tirükler bolurmız yā ki özlerimiz ölermiz balalarımız tirük bolup ķalurlar 
mundan başķa bizniñ 

294.15 içün tirüklik yoķdur ( ) ve bizni helāk ķılmas meger zamānnıñ ötüvi 
gine helāk ķılur 

294.16 ( ) ve bu ķıyāmetni inkār ķıluvçılar içün eytken sözlerini bilüv yoķdur 

(   

294.17 ) alar tügillerdür meger gümān ķılurlar anıñ içün alarnıñ eytken sözlerine 
delįlleri yokdur 

294.18 meger atalarına iyerüp kine eytürler ( ) ve her ķayçan 
müşrikler üzerine 

294.19 bizniñ müşriklerniñ iǾtiķādlarınıñ ħilāfına delāletleri žāhir bolġan āyetlerimizni oķulsa 

(  

294.20 ) müşriklerniñ tutunġan delįlleri bolmadı meger eytüvleri boldı 

( ) 
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294.21 eger ķıyāmet bolaçaķ digen söziñizde rast bolsañız bizniñ atalarımıznı tirükler itüp 
kitüriñiz diyü 

294.22 ( ) ey muĥammed (Ǿahm) müşriklerge eyt allah sizni öltürür 
munıñ śoñında tirgüzür 

294.23 ( ) munıñ śoñında sizni şiksiz bolġan ķıyāmet künine 
cıyar  allah (teǾa) 

294.24 çünki elbette başda yaraŧuvġa küçi yitken allahnıñ ķaytadan yaraŧuvġa da küçi yite 
ĥikmet-i ķıyāmetke ħalķnı 

294.25 cezāǿ birüv içün cıyuvnı tiley āyetler birlen rastlanılġan vaǾde ķıyāmetniñ boluvına 
delālet ķıladur bes 

294.26 müşriklerniñ atalarun ĥāżir künde tirgüzüv mümkin bola likin ĥikmet-i cezāǿ içün 
ķıyāmet küninde tirgüzüvni 

294.27 tileydür ( ) ve likin ādemlerniñ köpisi fikrleriniñ azlıġı içün 
hem 

294.28 fikrleri körgen nerselerine gine ķısķartılınġanlıġı içün ķıyāmetni bilmesler 

( ) 

294.29 ve ol allah içündür köklerniñ ve yirlernin ħocalıġı ( ) ve 
ķıyāmet 
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295.1 ķāǿim bolġan künde bāŧıllıķda bolġan ādemler (kāfirler)niñ żarar itüvleri žāhir bolur 

(  

295.2 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) sin her bir ümmetni ķıyāmet küninde cıyulġuçı  yā ki 
tezlenüp ötürüvçi körürsün 

295.3 ( ) her bir ümmetni  öziniñ kitābına (Ǿamel defterine) ündelmiş 

bolur (  

295.4 ) bu ķıyāmet küninde Ǿamel ķılġan nerseñiz berāberinde cezāǿ birilmiş 
bolursız diyü eytilmiş 
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295.5 bolur ( ) bu Ǿamel defterleri bizniñ kitābımızdur sizniñ 
üzeriñizge ĥaķlıķ 

295.6 birlen söyleşür yaǾnį sizniñ ķılġan Ǿameliñiz birlen artdurmay kimitmey şehādet birür 

(  

295.7 ) düristlikde biz sizniñ Ǿamelleriñizni feriştelerden yazdurur bolduķ 

(  

295.8 ) ammā şundayın ādemler įmān kitürdiler daħı izgü Ǿameller ķıldılar 

(  

295.9 ) bes ol ādemlerni rableri raĥmetine (cennetke) kiritür 

( ) bu cennetke 

295.10 kirüv žāhir bolġan saǾādetke irişüvdür ( ) ammā kāfir bolġan ādemler 

(  

295.11 ( ) kāfir bolġan ādemlerge eytilür eyā sizge minim āyetlerim oķulmadı 

mu (  

295.12 ) bes siz āyetlerimizge įmāndan tekebbürlendiñiz hem kāfir bolġan 

ķavm boldıñız diyü (  

295.13 ) ve her ķayçan ey kāfirler sizge düristlikde allahnıñ vaǾdesi şiksiz 
ĥaķdur diyü eytilse 

295.14 ( ) daħı düristlikde ķıyāmet ol ķıyāmetde şik yoķ diyü eytilse 

(  

295.15 ) siz eytdiñiz biz ķıyāmet ne nerse idükni bilmeymiz diyü ( ) biz 
tügilmiz meger žann birlen 

295.16 žann ķılurmız yaǾnį ķıyāmet ĥaķında bizniñ gümāndan başķa nersemiz yoķ 

( ) ve biz ķıyāmet 

295.17 kilür diyü yaķın ķılmaymız yaǾnį köñlimiz birlen uşanmaymız ( ) ve 
müşriklerge Ǿamelleriniñ 
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295.18 yavızlıķları žāhir bolur yaǾnį ķılġan Ǿamelleriniñ ķabāĥatligini ve śuvıñı fāǿidesiz idükni 
yaķına bilürler 

295.19 ķıyāmet küninde ( ) daĥį ol müşriklerge ħorlaġan nerseleriniñ 
cezāǿsı 

295.20 indi ( ) daħı müşriklerge eytildi bu künde (ķıyāmet küninde sizni 
unuturmız diyü 

295.21 yaǾnį unutulġan ādem ķaldurulġan kibi Ǿaźābda ķaldururmız diyü 

( ) niteki siz 

295.22 bu küniñizge (ķıyāmet künine) yoluķuvıñız unutdıñız ( ) ve sizniñ baraçaķ 
ornıñız oŧdur 

295.23 (tamuġdur )( ) ve sizniñ içün oŧdan ķutķara turġan yardemçiler yoķdur 

(  

295.24 ) ey müşrikler sizniñ bu cezāǿñız oşbunıñ sebeblidür düristlikde 
siz allahnıñ 

295.25 āyetlerini masħara ve ĥor itüp tutdıñız ve ol āyetlerde fikr ķılmadıñız 

( ) ve sizni 

295.26 dünyā tirükligi ġurūrlandurdı (aldadı) ve siz dünyā tirükliginden başķa tirüklik yoķ diyü 
ĥesāb ķıldıñız 

295.27 ( ) bes bu künde müşrikler oŧdan çıġarılm r 

(

ış bolmasla

) daħı 

295.28 müşriklerden vaķti ötdügi içün rablerini rāżı ķıluvnı da istelmiş bolmas ( ) bes 
ol 

295.29 allah içündür her maķtav śıfatı çünki bütün nerse allahnıñ niǾmetidür hem kemāl 
ķudretine delālet ķıluvçıdur 
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296.1 ( ) ol allah köklerniñ rabbisidür hem yirleriniñ rabbisidür 
ve bütün 
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296.2 Ǿālemniñ rabbisidür ( ) ve ol allah içündür köklerde ve 
yirlerde uluġlıķ 

296.3 başķa hiç kimge bu uluġlıķ yoķdur ( ) ve ol allah her işde ġālib ve 
ĥakįmdür bes 

296.4 şunıñ içün de ol allahġa ĥamd itüñiz hem ol allahnı uluġlañız ve ol allahġa iŧāǾat ķılıñız. 

296.5 (cāŝiye sūresiniñ hem yikirmi bişinçi pāreniñ tercemesi tamām boldı). 
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296.6 (ķırķ altunçı sūre aĥķāf sūresi mekkede ingen cemǾį otuz biş āyet) 

296.7 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

296.8 ( ) sūre ismi yā ki allah birlen resūli arasında bir sır 

( ) 

296.9 ķurānnı  indürüv her işde ġālib hem ĥikmet iyesi bolġan allahdandur 

( ) 

296.10 biz köklerni ve yirlerni hem kökler birlen yirler arasında bolġan nerseni yaratmaduķ 

( ) 

296.11 meger ĥaķlıķ birlen ve bilgüli müddetni taķdįr birlen yaratduķ 

( ) daħı 

296.12 kāfir bolġan ādemler ķorķutulġan nerselerinden (ķıyāmet küniniñ ķorķularından) yüz 

döndürüvçilerdür (  

296.13 ) ey muĥammed (Ǿahm) müşriklerge eyt miñe allahdan başķa 
Ǿibādet ķılġan nerseleriñizniñ 

296.14 (maǾbūdlarıñıznıñ) ĥālinden ħaber biriñiz diyü ( ) miñe ħaber 
biriñiz maǾbūdlarıñız yirden 

296.15 ni nerse yaratdılar ( ) yā ki maǾbūdlarıñız içün köklerni yaratuvda 
allahġa ortaķlıķ 

296.16 bar mı yaǾnį maǾbūdlarıñıznıñ ĥālinde oylap miñe ħaber biriñiz Ǿālemniñ cüzǿlerinden 
bir cüzǿini (kisegini) 

296.17 allahnıñ yaratuvında ortaķlıķları ve körşileri bar mı bolmasa niçük alar Ǿibādetde 
allahġa ortaķ bolalar 

296.18 ( ) bu ķurāndan ilk bolġan kitābnı miñe kitüriñiz 

( ) yā ki 

296.19 evvelgilerniñ Ǿilminden ķalġan eŝerni kitüriñiz ol kitābda daħı ķalġan eŝerde 
śanemlarnıñ maǾbūd boluvlarına delālet ķıla 

296.20 turġan nerse bar mı ( ) eger de siz rast sözlilerden bolsañız 

( ) 
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296.21 ve kimdür azġunraķ allahġa başķadan ündegen (maǾbūd itken) kişiden ( ) 
ündegende nidāǿlarnı işitmey 

296.22 turġan źātnı yaǾnį her nerseni bilgen ve her nersege küçi yitken allahnıñ Ǿibādetni ķoyup 
duǾā ķılġanda duǾālarnı 

296.23 ķabūl ķılmay turġan maǾbūdlerge Ǿibādet ķıla turġan müşriklerden hiç azġun ādem yoķ 

maǾnāsında ( ) 

296.24 ķıyāmet künine ķadar duǾālarını işitmey turġan źātnı yaǾnį şundayın maǾbūdlerge 
Ǿibādet ķılġan ādemden 

296.25 azġun ādem yoķdur ( ) daħı ol maǾbūdlarnıñ Ǿibādet ķıluvçı 
müşriklerniñ duǾāsından 

296.26 ġāfillerdür çünki ol maǾbūdler cānsız źātlardur yā ki allahnıñ żaǾįf bendeleridür 

(  

296.27 ) ve her ķayçan ādemlerni ķabrlerinden ķobarılmış bolsa ol maǾbūdlar Ǿibādet 
ķılġan ādemlerine düşmān 

296.28 bolurlar yaǾnį Ǿibādet ķılġan ādemlerine żarar ķılurlar ve fāǿide ķılmaslar 

( ) 

296.29 daħı ol maǾbūdlar Ǿibādet ķıluvçı ādemlerniñ Ǿibādetini inkār ķıluvçı boldılar 

(  
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297.1 ) ve her ķayçan mekke ehline žāhir bolġanları ĥālde āyetlerimiz oķulsa 

( ) ĥaķnı 

297.2 (ķurānnı) inkār ķıluvçı ādemler eytür ( ) ol ĥaķķ (ķurān) özlerine kilgen 

zamānda (  

297.3 ) bu ķurān bāŧıllıġı žāhir bolġan siĥrdür diyü ( ) yā ki mekke ehli 
muĥammed (Ǿahm) ķurānnı 
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297.4 allahġa iftirā ķıldı (yaǾnį özi çıġarup allahdan indi) diyü eytürler mi ( ) ey 
muĥammed 

297.5 (Ǿahm) mekke ħalķına eyt eger min bir taķdįr ķurānnı iftirā ķılsam 

( ) 

297.6 bes eger mini iftirām içün Ǿaźāb ķıluvnı tilese siz minim içün allahnıñ Ǿaźābından hiç 
nerseni 

297.7 mālik bolmassız yaǾnį yibere almasız bes niçük min allahġa bāŧırçılıķ ķılup özimni 
Ǿaźābke 

297.8 tiyüşli ķılayım ( ) ol allah sizniñ anarda çomġan nerseñizni (yaǾnį 
allahnıñ āyetlerinde 

297.9 ķadĥ ķıluvıñıznı) bilgüçidür ( ) minim birlen sizniñ arañızda 
şāhid boluv 

297.10 yüzinden ol allahü teǾālā yiter yaǾnį allah minim üzerime rastlıķ birlen ve vaĥyini 
irişdürüv birlen ve sizniñ 

297.11 üzeriñizge yalġanlıķıñız ve inkārıñız birlen şehādet birür ( ) ve ol allah 
tevbe ķılup įmān 

297.12 kitürgen ādemni yarlıķaġuçı hem ol ādemge raĥmet ķıluvçıdur 

( ) ey muĥammed Ǿahm 

297.13 müşriklerge eyt min peyġamberler cümlesinden meŝeli bolmaġan yañi nerse bolmadım 
yani peyġamberler ündemegen 

297.14 nersege sizni ündemeym ( ) daħı min bilmeym dünyā ve ahiretde 
özime hem sizge 

297.15 nerse ķılınur çünki miñe ġaybni bilüv yoķ ( ) min iyermeym meger 
özime vaĥy ķılınġan 

297.16 nersege iyerem ve şundan ötmeym allahü teǾālānıñ bu sözi kāfirlerniñ resūl allahġa 
vaĥy ķılınmaġan ġayblerden 

297.17 śoravlarına cevāb yā ki müselmānlarnıñ müşriklerniñ cebrinden tiz ķutuluvnı 

śoravlarına cevāb (  

297.18 ) ve miñ tügilmün meger allahnıñ Ǿaźābından şāhidler ve muǾcizeler 
birlen žāhir bolġan ķorķutuv birlen 
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297.19 ķorķıtuvçımun ( ) ey muĥammed Ǿahm müşriklerge eyt eger de 
ķurān allah ĥużūrından 

297.20 indürülgen bolsa ( ) ve ol ķurānnı siz inkār itseñiz 

(  

297.21 ) daħı isrāǿįl balalarından bir şehādet birüvçi ķurānnıñ meŝeli üzerine şehādet birse 
yaǾnį 

297.22 tevrāt kitābında bolġan ķurānnıñ ve resūl allahnıñ ĥaķlıġını rastlaġan nerse üzerine 
şehādet birse maǾnāsında 

297.23 bu şāhidden selām oġlı Ǿabdu’l-lah yā ki ĥażret-i mūsā digenler ( ) bes 
bu şāhid ķurānġa 

297.24 įmān kitürse ve siz įmāndan yüz döndürseñiz bu vaķtde siz žālimler bolmaysız mı 

(  

297.25 ) düristlikde allahü teǾālā žulm ķıluvçı ķavmlerni ĥaķlıķġa köndürmes 

(  

297.26 ) daħı kāfir bolġan ādemler įmān kitürgen ādemlerge eytdi 

( ) eger įmān 

297.27 yā ki muĥammed Ǿahm kitürgen nerse izgü bolsa idi įmān kitürgen ādemler ol izgülik 
de bizge ilk 

297.28 bolmaslar idi ĥālbūkim ol įmān kitürgen ādemler cıyun(?) ŧaşlanduķlar çünki alarnıñ 
köpisi faķįrler 

297.29 māl ķaravçılar hem kütüvçiler diyü bu sözni kureyş kāfirleri yā ki cehįne, mezįne, 
esleme, ġaffār müselmān 
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298.1 bolġannıñ śoñında benū Ǿāmir, ġaŧafān esed, eşcāǾ ķabįleleri eytdi yā ki selām oġlı 
Ǿabdu’l-lah hem anıñ tabiǾleri įmān 

298.2 kitürgen śoñında yehūdler eytdi ( ) bu sözini eytüvçilerniñ ķurān birlen 
ĥaķlıķġa könülmedükleri 
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298.3 zamānda düşmānlıķları žāhir boldı ( ) bes müşrikler tiz eytürler 
düşmānlıķlarından 

298.4 bu ķurān iski yalġandur diyü ( ) daħı ķurānnıñ aldındandur mūsā 
Ǿahmnıñ kitābı 

298.5 ( ) allahnıñ dįninde imām hem įmān kitürgen ādemge raĥmet bolġan ĥālde ol 
tevrāt kitābı 

298.6 ( ) ve bu ķurān öziniñ aldındaġı kitāblarını rastlavçıdur ( ) 
Ǿarab 

298.7 tilinde bolġan ĥālde ol kitāb (ķurān) ( ) ol ķu

298.8 rastlavçı boluvı žulm ķılġan ādemlerni allahnıñ yā ki resūl allahnıñ ķorķutuvı içün 

rānnıñ aldındaġı kitāblarnı 

( ) 

298.9 daħı izgülik ķıluvçılarġa süyünç bolsun içün ( ) düristlikde 

298.10 ādemler rabbimiz allahdur didiler (

şundayın 

) munıñ śoñında Ǿibādet üzerinde toġrı 

298.11 Ǿilminiñ hülāśası bolġan tevĥįd birlen Ǿamelniñ müntehįsi bolġan işlerde istiķāmet 

298.12 (

boldılar yaǾnį 

arasını cemǾ ķıldılar 

) bes andayın ādemler üzerine ķorķuv yoķdur hem ol ādemler 

298.13 ĥasretlenüvçi de tügillerdür ( ) bu śıfatlı ādemler ucmaħ 

298.14 ucmaħda mengü ķalġanları ĥālde (

iyeleridür 

) Ǿamel ķılġan nerseleri 

298.15 cezālanmış bolurlar allahü teǾālā balanı imizüv müddeti iki yıl yarum boluv ĥaķında 

298.16 indürdi 

berāberinde bolġan cezā birlen 

źikr ķılınaçaķ āyetni 

( ) ve biz ādemge ata ve anasına izgülik ķıluv birlen 

298.17 (

buyurduķ 

) ādemni anası meşaķķat ve aġırlıķ iyesi bolġanı ĥālinde 
ķurśaġında köterdi 
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298.18 hem ġanı ĥālde ķoydı (tapdı) ana balanıñ terbiyesinde aġır 
meşaķķatlerini 

meşaķķat ve aġırlıķ iyesi bol

298.19 yükledügi içün hem balanı toġduruvda ve śaķlavda ķaŧı miĥnetlerni yükledügi içün 
allahü teǾālā atanı 

298.20 ħaślap ikinçi mertebe źikr itdi āyetniñ bu ķadarsı ata anaġa (bigrekde anaġa) izgülik 
ķıluv birlen 

298.21 meǿmūr boluv ĥaķında ( ) daħı balanıñ ĥamliniñ ve imçekden 
ayuruvınıñ müddeti otuz 

mām-ı Ǿažam bu āyet birlen r298.22 aydur (iki yıl yarumdur) i ıżāǾ (imçek imizüv) müddetiniñ 
köpi iki yıl yarum 

298.23 boluvġa istidlāl ķıladur çünki allah teǾanıñ (----------) digen sözi ĥaml birlen fiśālniñ her 
birisinden 

298.24 ħaber boladur bes ĥaml müddeti de otuz ay fiśāl müddeti de otuz ay maǾnāsında bola 
bes bu āyet ĥaml 

298.25 birlen fiśāl müddetiniñ köpini beyān bola likin ĥaml müddetini otuz aydan kimitüvçi 
ĥażret-i Ǿāǿişe rivāyet 

298.26 ķılġan ĥadįŝ bar ĥażret-i Ǿāǿişe eyte ( ) diyü yaǾnį bala 
ana ķurśaġında 

298.27 iki yıldan artuķ ķalmas maǾnāsında r ĥadįŝ yoķ ol öz 
ĥālinçe ķala şunıñ 

ıżāǾ müddetni kimitüv ĥaķında 

298.28 içün de imām-ı aǾžam ĥaml müddetiniñ köpi iki yıl rıżāǾ müddetiniñ köpi iki yıl yarum 
diyü ĥükm ķılġan ammā imām 

298.29 ebū yūsuf hem imām muĥammed ve imām şāfiǾį rıżāǾ müddetiniñ köpi iki yıl ġına 

digenler çünki allah teǾānıñ ( ) 

igen sözi ĥaml birlen fiśālniñ mecmūǾsından ħaber bola yaǾnį ĥaml birlen bala imizüv 
ūǾası 
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299.1 d
müddetiniñ mecm

299.2 otuz ay maǾnāsında bes ĥaml ĥaķında da rıżāǾ ĥaķında da miķdārnı bilgülev bilmesiz 
bola allahnıñ ikinçi 
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299.3 orunda (ve fiśāle fį Ǿāmįn) digen sözi hem (ĥavleyn kāmileyn) digen sözi rıżāǾ 
müddetiniñ iki yıl 

299.4 boluvını beyān bola ķalġan altı ay ĥaml müddetini beyān bola bes bu imāmlar sözine 
ķaraġanda bu āyet ĥaml 

299.5 müddetiniñ azını rıżāǾ müddetiniñ köpini beyān bola imām-ı aǾžam (ve fiśāle fį Ǿāmįn) 

birlen ( )  

299.6 digen āyetlerni anıñ imizüvine ve icra aluvına meĥmūldi yaǾnį anaġa iki yıldan artuķ 
imizüv icrası 

un 
299.7 alurġa yaramay maǾnāsında bu mesǿelede tafśįl istegen ādem el-tefsįrātü’l-aĥmediyyege 
mürācaǾat ķıls

299.8 ( ) her ķayçan Ǿaķlı vaķti kemāline irişse yaǾnį Ǿaķlı ve ķuvveti kāmil 

bolup yitse (  

299.9 ) daħı ķırķ yaşke irişse ( ) ādem eytür ey rabbim miñe ilhām ķıl 
e yaǾnį köñlim

299.10 śal ( ) miñe hem at

ķıluvnı

a ve anama enǾām ķılġan niǾmetiñ 
üzerine 

 ( )299.11 şükr  
śal 

daħı öziñ rāżī bola turġan izgü Ǿamel ķıluvımnı 
köñlime 

299.12 ( ) daħı minim içün ba
ıl 

lalarım içinde tirüklikni sirāyet idüvçi 
(yaġışķuçı) ķ

299.13 ( ) düristlikde min rāżī bolmaġan nerseñden siñe ķaytdım 

( ) daħı 

in siñe 
-śıddīķ 

 özi de 

ret-i 

299.14 düristlikde m ħāliś iŧāǾat ķıluvçılardanmun diyü eytür baǾżılar bu āyetni ebū bekr 
el

299.15 rađīallah ġına ĥaķında indi digenler çünki muhācirlerden hem enśārlardan ebū bekr el-
śıddıķdan

299.16 ata ve anası da balaları da islām birlen müşerref bolġanları bolmadı hem ebū bekr el-
śıddıķnıñ ķızı ĥaż

299.17 Ǿāǿişe resūl ekremniñ uluġ ħatunlarından boldı ( ) bu sözlerini
eytüvçi 
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299.18 ādemler şundayın ādemlerdür alardan biz ķabūl ķılurmız ( ) Ǿamel 
ķılġan nerseleriniñ 

299.19 (ŧāǾatleriniñ) körkemini ( ) daħı alarnıñ yav llerinden 
kiçermiz (Ǿafv ķılur

ız Ǿame
mız) 

299.20 ( ) bu ādemler c iyeleri arasında boluvçılardur 

(

ennet 

) 

lah (teǾa) b
rlen dünyāda alarġa 

299.21 al u śıfatlı ādemlerniñ ŧāǾatlerini ķabūl itüv ve yavız Ǿamellerini Ǿafv itüv 
bi

299.22 vaǾde ķılınġan rast vaǾde birlen vaǾde ķıldı ( ) ve şundayın ādem ata ve 
anasına eytdi 

299.23 ( ) siz ikiñizge ķabāĥatlik bolsun yaǾ amun ve sizniñ bu işiñizni 
mekrūh körem

nį sizden taray
ün 

Ǿnāsında (af kelimesi bir nerseni mekr299.24 ma ūh körülgen vaķtde köñil tarayup eytile turġan 

söz ) (  

299.25 ) miñe siz ķabrden çıġarılmış (ķobarılmış) boluvım birlen vaǾde ķılasız mı 

(  

299.26 ) ve taĥķįķ minden ilk ni ķadar zamānlar ħalķı ötdi hiçbirisi ķabrden çıġup 
ķı yoķ ķaytdu

299.27 ( ) ve ol balanıñ atası birlen anası allahdan balalarına įmān kitürüvge 
tevfįķ birüvi 

299.28 birlen yardem isterler ( ) ve siniñ helākligiñ yaǾnį helāk boldıñ ķabrden 
çıġuvġa įmān kitür 

at helāk 299.29 bu sözden maķśūd ĥaķįķ boluv tügil belki įmānġa ķızuķduruv ( ) 
düristlikde allahnıñ 
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300.1 ķabrlerden ķobarıluv birlen vaǾdesi ĥaķdur ( ) bes bu bala eytür bu 
abrlerden ķobarıluv sözi ķ

300.2 tügildür ( ) meger evvelgilerniñ ya ġan yalġanlarıdur diyü bu 
āyet sözni 

zup ķaldur

300.3 eytken her bir ādemni şāmil imām ĥasan baǾŝni inkār ķılup ata ve anasını rencitken kāfir 

300.4 baǾżılar ebū bekr el-śıddīķnıñ oġlı Ǿabdu’r-raĥman ĥaķında digenler müselmān 

300.5 digenler beyđāvį śāĥibi de şulay digen likin medārıñ śāĥibi munıñ buŧlanını 

300.6 birürge ħalķnı ünde diyü mervānġa yazġan mektūbı birlen iŝbāt ķılġan yezįdke bįǾat 

300.7 el-śıddīķ oġlı Ǿabdu’r-raĥman birlen mervān arasında söz çıġup mervān Ǿabdu’r-

ĥaķında digen 

boluvından ilk bu āyet ingen 

muǾāviyeniñ yezįdke bįǾat 

ĥaķında ebū bekr 

raĥmanġa allahü teǾālā siniñ 

300.8 ĥaķıñda ( ) dip eytdi didi ĥażret-i Ǿāǿişe bu sözni işitüp bik 
açuġlandı 

300.9 ve allah bu āyetde Ǿabdu’r-raĥman murād tügil didi eger tileseñ kim ikenin eytürmün 
in 

300.10 atañnıñ śalebin de (arķasında ) nuŧfe bolduķıñ vaķtde ataña laǾnet ķıldı sin allah laǾnet 

300.11 bir kisegi didi niçük bolsa da sebebiniñ ħuśūśı taħśįśni vācib itmey Ǿumūmge münāfį 

likin allahü teǾālā s

ķılġan ādemniñ 

tügil (  

300.12 ) bu ķabāĥat śıfatda bolġan ādemler şundayın ādemlerdür alar 
üzerine ġ tamu  

300.13 ehlinden boluv birlen söz ŝābit boldı beyđāvį iyesi eyte bu söz ötken āyetniñ ebū bekr  
 oġlı 

300.14 Ǿabdu’r-raĥman ĥaķında inüvini ibtāl ķıladur çünki ol śoñra islām birlen müşerref 

el-śıddīķ

bolġan (  

300.15 ) özlerindin ilk ötken ümmetler içinde yaǾnį alar birge oŧ ehlinden boluv birlen 
söz ŝābit boldı 
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300.16 sında ( ) ol ötken ümmetler cinlerden hem ādemlerden bolġuçı maǾnā

( ) 

300.17 düristlikde andayın ādemler özlerine żarar itüvçi boldılar ( ) 
müǿminler birlen 

300.18 kāfirlerden Ǿamel ķılġan nerselerniden1 cezā mertebeleri bardur ( ) 
daħı Ǿamelleriniñ cezāsını allah alarġa 

300.19 kāmil birsün içün ( ) daħı alar ŝevābları kimitilüv ve v 
birlen žulm 

Ǿaźābları artdurulu

n Ǿamell300.20 ķılmasunlar içü eri miķdārınça cezāları taķdįr ķılındı 

( ) 

lınġan künde 

300.21 ve şol kāfir bolġan ādemlerni oŧ üzerine Ǿarż ķılınġan künde yaǾnį oŧ birlen Ǿaźāb 

ķı (  

300.22 ) alarġa ol künde eytilür siz dünyā tirükliginde leźźetli 
 başķalarnı 

yiberdiñiz (bitürdiñiz) 

ŧaǾāmleriñizni ve

300.23 ( ) daħı ol leźźetli ŧaǾāmlar ve başķalar birlen 
fāǿidelendiñiz sizniñ 

300.24 içün leźźetlenürge bu kün e ķalmadı (de hiç ners ) bes siz bu 
künde (ķıyāmet 

300.25 küninde) ħorlıķ iyesi bolġan Ǿaźāb  bolursız 

(

 birlen cezālanmış

 

300.26 ) birde ĥaķsız tekebbürlik ķıluvıñız sebebli ( ) daħı allahnıñ 
Ǿatinden çıġuvıñız 

sebebli 

ŧā

(300.27 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) Ǿādnı d Ǿahmnı) źikr 

ķıl (

ñ ķız ķardeşini (hū

 

300.28 ) şol vaķtde hūd (Ǿahm) ķavmni büyük uzayup kitken ķumlıķ yirde allahnıñ 
ından ķorķutdı 

                                                           

Ǿaźāb

 
1 “nerselerinden” olmalı. 
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300.29 h ıñ ķavmi yemenden seçer digen orunda ķumlıķ yirde turġanlar 

(

ūd Ǿahmn

) 
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taĥķįķ hūdnıñ aldından ķorķutuvçı peyġamberler ötdi (

 

II

 

301.1 ve ) daħı hūd 
ahm)nıñ artından (Ǿ

301.2 ķorķutuvçı peyġamberler ötdi ( ) ĥūd (Ǿahm)  siz Ǿibādet 
ķılmañız meger allah

 ķavmini
ġa ġına 

301.3 Ǿibādet ķılıñız diyü ķorķutdı ( ) düristlikde min sizniñ 
üzeriñizge uluġ 

301.4 künniñ Ǿaźābından ķorķamun yaǾnį şirkiñiz sebebli sizge uluġ künniñ ķıyāmet küniniñ 
Ǿaźābı irişür 

301.5 ( ) hūd (Ǿahm)nıñ ķavmi eytdiler ey hūd (Ǿahm) sin bizge 
bizni maǾbūd 

rmizniñ Ǿibādetinden dön301.6 le dürür içün kildiñ mi ( ) bes min bizge vaǾįd 
ķılġan nerseñni 

301.7 (küfr üzerine bolġan Ǿaźābnı) kitür ( ) eger sin vaǾdeñde rast 
sözlilerden 

301.8 bolsañ ( ) hūd (Ǿahm) ı bilüv allah ĥużūrındadur 
min sizge Ǿa

eytdi ançaķ Ǿaźābın
źāb 

tni bilmeym all301.9 ineçek vaķ ah teǾa özi taķdįr ķılġan vaķtinde indürür ( ) 
ve min 

301.10 sizge nerseni irişdürüv birlen yiberildim şunı irişdürem ve miñe allah ķoşķan nerseni 
irişdürüv gine vācib 

301.11 ( ) likin min sizni nādān ve bilmey turġan ķavm dip bilemün 
yaǾnį siz 

301.12 peyġamberlerniñ allah ķoşķan nerseni irişdürüv ve ķorķutuv içün yiberildükni ve Ǿaźāb 
 yiberilmedükni ķılur içün
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301.13 bilmeysiz ( ) hūd (Ǿahm) ķavmi özleriniñ çıķarlarına ķarşı 
kök 

301.14 tiresinde žāhir bolġan buluŧnı körgenleri zamānda ( ) hūd (Ǿahm) 
ķavmi 

k tiresinde žāhir bolġa
lı 

rġan buluŧdur bizge yaġmur yaġdurur didiler (

301.15 eytdiler bu bizniñ çıķarlarımızga ŧaba yönelgen kö n buluŧ bizni 
yaġmur

) hūd (Ǿahm) eytdi bu 

lki sizniñ aşu

301.16 tu
körüngen 

301.17 buluŧ sizge yaġmur yaġdura turġan buluŧ tügildür be ķdurġan nerseñizdür 

301.18 (Ǿaźābdur) diyü ( ) sizniñ aşuķdurġan nerseñiz cildür ol cil içinde 

301.19 rencitküçi Ǿaźāb bardur ( ) ol cil rabbisiniñ emri birlen her nerseni 

301.20 helāk ķılur ( ) bes h
helāk 

ġan orunlarına ĥāżir bol
rı ġına 

ūd (Ǿahm) ķavmine cil kildi ve küllisini 

301.21 ķıldı tura tur ġan kişige hiç nerse körünmey meger turġan 
orunla

301.22 körünür bolup evrildiler ( ) ve bu cezā birlen cezāladuķımız 
kibi peyġamberler 

301.23 sözin tıñlamaġan kāfir ķav eyhi’s-selām cilniñ kilüvini sizgeç 
müǿminler birlen 

mlerni cezāǿlarmız hūd Ǿal

301.24 cil żarar itmey turġan bir orunġa kitdiler śoñra cil kilüp ķumlarnı kāfirler üstüne tolturdı  

301.25 yidi kiçe ve sikiz kün ķuvvetli cil devām itdi ( ) ve taĥķįķ biz 
hūd 

e ķuvvetde) ķararlandurd
ķ ey mekke ehli 

maduķ 

301.26 (Ǿahm) ķavmini şundayın nersede (köp māl v uķ ve ķudretli 
ķıldu

301.27 eger sizni ol nersede ķararlandurġan ve ķudretli ķılġan bolsaķ idi sizniñ azġunlıķıñız 
alardan da 

301.28 artuġraķ bolur idi yā ki hūd ķavmini ķararlandurġan ve ķudretli ķılġan nerse sizni 
ķararlandur
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301.29 ve ķudretli ķılmaduķ maǾnāsında yaǾnį alarġa şol ķadar ķuvvet ve māl birdük ol māl 
ķuvvetni sizge 

 

II / 302 

 

02.1 birmedük maǾnāsında (3 ) daħı ol hūd (Ǿahm) ķavmi içün 
şite turġan 

et (ķulaķ) daħı köre turġan közler ve añlay turġan köñiller yaratduķ (

i

302.2 ķuvv ) 
bes ol 

302.3 hūd (Ǿahm) ķavminden muñsız ķılmadı ( ) i
ķuvveleri 

şite turġan 

uñsız ķıluvdan hiç nerseni m302.4 (ķulaķları) daħı közleri hem de köñilleri m uñsız ķılmadı 

(  

302.5 ) allahnıñ āyetlerini inkār ķılur bolduķları vaķtde muñsız ķılmadı 
Ǿnį allahnıñ 

itdüki Ǿ

ya

302.6 taķdįr aźābı indi ( ) daħı hūd (Ǿahm) ķavmine indi 

( ) 

302.7 ħorlaġan nerseleriniñ cezāsı (Ǿaźāb) bu āyetde mekke kāfirlerine ķorķutuv bar yine 
lahü teǾālā artuġra

ķılınaçaķ āyetni indürdi (

al ķ 

302.8 ķorķutup źikr ) ve taĥķįķ biz ey 
mekke ehli 

 itdük ŝemūd ķavminiñ 302.9 sizniñ tireñizde bolġan ķaryelerden helāk ĥicri ve lūŧ (Ǿahm) 
ķavminiñ ķaryeleri 

302.10 kibi ( ) daħı kāfirler üzerine delįllerni ve köp Ǿibretlerni ķat ķat 
beyān 

ķılduķ küfrlerinden ķaytsunlar içün (302.11 ) kāşki ol kāfirlerge yardem birse idi 
yaǾnį 
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302.12 kāfirlerni helāklikden ŧıysa idi ( ) allahdan başķa tutķan nerseleri 

(  

302.13 ) allahġa yaķınlıķķa sebeb bolġan maǾbūdlar itüp tutķan nerseleri çünki kāfirler 
śanemlarnı allah 

302.14 ĥużūrında bizge şefāǾatçiler didiler elbette yardem birmediler ( ) belki ol 
maǾbūdları 

302.15 Ǿābidlerinden Ǿaźāb ingende ġayb boldılar ( ) ve kāfirlerniñ allahġa başķanı 
(śanemlarımız) 

302.16 Ǿābidlerinden allahġa yaķınlıķġa sebeb bolġan maǾbūd itüp tutuvları yalġanlarıdur 

( ) daħı iftirāǿ 

302.17 ķılġan nerseleri yā ki iftirāǿlarıdur cinniñ įmānınıñ fāǿidesi günāhlarından allahnıñ 
yarlıķavı 

302.18 boluvına delālet ķıla turġan āyetni allahü teǾālā źikr itdi ve eytdi 

(  

302.19 ) ve ey muĥammed Ǿahm şol vaķtini źikr ķıl siñe cinlerden bir gürūhnı (ondan 
kimge nefer diyler cemǾį 

302.20 anġar kile) avışdurduķ ve döndürdük ( ) ķurānnı işitkenleri ĥālde 
resūl ekrem ve nebį 

302.21 muĥterem śall’allahü teǾālā Ǿaleyh ve sellem bir kiçede ŧāǾifden baŧn-ı naħle digen 
orunġa barup teheccüd namāzı 

302.22 oķudı ve namāzında ķurān oķudı allahü teǾālā cinlerden bir gürūhnı resūl allah ŧarafına 
avışdurdı (yiberdi) 

302.23 ( ) bes cinler resūl allahġa yā ki ķurānġa ĥāżir bolġanları zamānda 
baǾżısı baǾżısına 

302.24 eytdiler tik turıñız ve ķurānnı diñleñiz diyü ( ) bes resūl 
allah ķurānnı 

302.25 oķup boşanġan zamānda cinler hemmesi įmān kitürdiler hem özleriniñ ķavmlerine 
ķorķutuvçı bolġanları 
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302.26 ĥālde yüz döndürdiler yaǾnį işitken nerseleri birlen ķavmlerini ķorķuturġa kitdiler 

(  

302.27 ) daħı cinler ķavmlerine eytdiler ey ķavmimiz düristlikde biz şundayın kitāb 
(ķurān) işitdük 

302.28 ( ) ol kitābnı mūsā śoñında indürüldi (cinler ĥażret-i Ǿįsānı 
işitmedüklerinden 

302.29 yā ki yehūdį bolduķlarından bu sözni eytdiler ( ) ol kitāb mūsā Ǿahm 
aldında 

 

II / 303 

 

303.1 bolġan nerseni (evvelgi kitāblarnı) taśdįķ ķıluvçı bolġan ĥālde indürildi 

( ) ol 

303.2 kitāb ĥaķġa (iǾtiķādlarġa) köndürür ( ) daħı toġrı bolġan yolġa 
(şerįǾatlerge) 

303.3 köndürür ( ) yine de cinler ķavmlerine eytdiler ey bizniñ 
ķavmimiz allahnıñ dįnge 

303.4 ündevçisini (resūl allahnı) ķabūl ķılıñız ( ) daħı ol dįnge ündevçige įmān 
kitüriñiz 

303.5 ( ) allah sizniñ günāhlarıñızdan baǾżısını yarlıķar yaǾnį allah ĥaķķı 
bolġanlarunı 

303.6 ammā bende ĥaķları įmān birlen gine yarlıķanmay ( ) daħı sizni 
allah rencitküçi 

303.7 Ǿaźābdan ķutķarur ve bu cinler įmān kitürgen kiçede resūl allah nebįź-i temr (ħurma 
śıġındısı) birlen ŧahāret 

303.8 aldı diyü ibn-i mesǾūd rivāyet ķıladur imām-ı aǾžam şunıñ içün de nebįź-i temr birlen 
ŧahāret aluvnıñ 

303.9 düristligi birlen eytken imām muĥammed ŧahāretde alur teyemmümde śuġardı imām ebū 
yūsuf ħurma śıġındısı  
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303.10 bolġanda ŧahāret alurġa dürist tügil teyemmüm gine śuġarġa kirekdi çünki cin ķıśśası 
mekkede ingen 

303.11 teyemmüm āyeti medįnede ingen bes teyemmüm āyeti cin ķıśśası ĥaķındaġı āyetni 
nāsiħ boladı allah aǾlem likin 

303.12 śāĥib hidāye cin āyeti bir gine mertebe inmedi mekkede de indi medįnede de indi bes 
mensūħ boluvı 

303.13 maǾlūm bolmay diyü ebū yūsuf delįlni redd ķıladur bu āyetden bilinedür cinlerde 
ādemler kibi iki fırķa iken 

303.14 bir fırķası kāfirler bütün Ǿulemānıñ ittifāķı birlen tamuġda kāfir ādemler kibi mengü 
ķalalar bu delįl ķaŧǾį birlen 

303.15 ŝābit çünki allahü teǾālā cehennemni ādemlerden cinlerden ŧoŧururmun digen bir fırķası 
müselmānlar cinlerniñ müselmān 

303.16 bolġan fırķasındaǾulemā iħtilāf ķılġanlar imām mālik, ibn-i ebį leylį , imām ebū yūsuf 
ve imām muĥammed cinlerniñ müselmān 

303.17 bolġanları baǾyine müselmān bolġan ādem kibi ucmaħķa kireler digenler çünki 
ucmaħķa kirüvniñ sebebi 

303.18 bolġan įmān birlen ŧāǾat cinlerde tapuladur imām đaĥĥāk cinler ādemler kibi ucmaħda 
aşaylar da içeler de  

303.19 digen çünki allahü teǾālānıñ ĥūr ķızlarını ucmaħ ehlinden burun ādem de cin de tutmadı 
digen sözi 

303.20 cinlerniñ de ādemler kibi ĥūr ķızlarını tutuvlarına delālet ķıladur baǾżılar ādemler 
cennetde niǾmetler birlen 

303.21 leźźetlengenleri kibi cinler źikr tesbįĥ birlen leźźetlene digenler baǾżılar cinler cennetke 
kirmey cennet tiresinde gine 

303.22 yürüy digenler imām aǾžam eyte cinler cennetke kirmey likin cinlerniñ įmānlarınıñ 
fāǿidesi Ǿaźābdan ķutuluv 

303.23 ve günāhlarınıñ yarlıķanuvı ġına digen allah aǾlem-i bi’l-śevāb ( ) 
ve kimdür allahnıñ dįnge 

303.24 ündevçisiniñ ündevini ķabūl ķılmas ( ) bes ol kişi allahnı yirde 
Ǿāciz 

303.25 ķıluvçı tügildür çünki allahdan ķaçup ķutuluv mümkin tügil ( ) 
daħı ol kişi içün 
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303.26 allahdan başķa Ǿaźābdan menǾ ķıla turġan yaķınlar ve dostlar da yoķdur 

( ) bu allahnıñ 

303.27 dįnge ündevçisiniñ ündevini ķabūl ķılmaġan ādemler žāhir bolġan azġunlıķdadur 

( ) eyā 

303.28 baǾŝni (ķabrlerden ķobarıluvnı) inkār itüvçi ādemler bilmediler mi 

( ) 

303.29 düristlikde köklerni ve yirlerni yaratķan allah ( ) daħı köklerni ve 
yirlerni yaratuv birlen 

 

II / 304 

 

304.1 Ǿāciz bolmaġan allah ( ) ölüklerni tirgüzüvge küçi yitküçi idükni 
bilmediler mi 

304.2 ( ) belį allah (teǾa) ölüklerni tirgüzüvge ķādirdür ( ) düristlikde ol 
allah her nerse 

304.3 üzerine ķādirdür bes ölüklerni tirgüzüvge de ķādir boladur 

( ) daħı 

304.4 kāfirlerni tamuġ oŧına Ǿarż ķılınġan (Ǿaźāb ķılınġan) künde kāfirlerge eytilür 

( ) eyā 

304.5 bu Ǿaźāb ĥaķķ tügil mi diyü ( ) kāfirler eytürler belį rabbimiz birlen 
ķasem itüp itemiz bu Ǿaźāb 

304.6 ĥaķdur diyü ( ) allah eytür kāfirlerge dünyādaġı küfriñiz 
sebebli Ǿaźābnı 

304.7 tatuñız diyü ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) ķavmiñniñ 
rencitüvine peyġamberlerden 

304.8 ŝebāt ve ictihād iyeleri śabr itken kibi śabr ķıl ulū’l-Ǿazm şerįǾat iyesi bolġan 
peyġamberler murād 
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304.9 alar şerįǾatni tigüzlevde ve ķararlanduruvda bik tepreşdiler hem şerįǾatde bolġan 
meşaķķatlerni yüklevge hem 

304.10 şerįǾatde ŧaǾn ķıluvçılarnıñ düşmānlıġını yüklevge śabr ķıldılar bularnıñ meşhūrları nūĥ, 
ibrāhįm, 

304.11 mūsā Ǿįsā (śallallah ve sellem Ǿaleyhim) baǾżılar ulūǾl- Ǿazmden allahnıñ belāsına śabr 
ķılġan peyġamber murād 

304.12 digenler ķavminiñ rencitüvine śabr ķılġan nūĥ (Ǿahm) kibi hem nemrūd otına balasına 
śabr ķılġan 

304.13 ibrāhįm ǾaleyhiǾs-selām kibi hem boġazlanuvġa śabr ķılġan ismāǾįl yā ki isĥāķ 
Ǿaleyhümü’s-selāmler kibi daħı 

304.14 balasınıñ ve köziniñ yoķ boluvına śabrlıķ ķılġan yaǾķūb (Ǿahm) kibi daħı ķuyuda ve 
ĥabsde śabrlıķ ķılġan 

304.15 yūsuf Ǿaleyhi’s-selām kibi daħı ķaŧı avruvġa śabrlıķ ķılġan eyyūb ǾaleyhiǾs-selām kibi 
daħı firǾavun 

304.16 ve ķıbŧįler cebrine śabr ķılġan mūsā ǾaleyhiǾs-selām kibi daħı ħaŧāsına ķırķ yıl yıġlaġan 
dāvud ǾaleyhiǾs-selām 

304.17 kibi daħı yehūdler cebrine śabr ķılġan Ǿįsā ǾaleyhiǾs-selām kibi ( ) daħı 
ķureyş kāfirleri 

304.18 içün Ǿaźābnı aşuķdurma çünki Ǿaźāb vaķti yitkeç ineçek ( ) göyā 
ki 

304.19 ol kāfirler özlerine vaǾde ķılınġan nerseni (āħiret Ǿaźābını) körgenleri künde (ķıyāmet 
küninde) 

304.20 ( ) dünyāda turmadılar meger kündizden bir az zamānnı ġına 
turdılar yaǾnį göyā ki 

304.21 dünyāda az ġına turġan kibi dünyāda turuv müddetlerini azġa śayurlar ( ) bu sizge 
vaǾaž ķılınġan 

304.22 nerse sizniñ içün vaǾažde yitküçidür yā ki sizge resūlden irişdürüvdür 

(  

304.23 ) Ǿaźābnı körgende helāk ķılınmas meger allahnıñ ŧāǾatinden çıķġan ķavm 
gine helāk ķılınur 

304.24 (aĥķāf sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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304.25 (ķırķ yidinçi sūre muĥammed (śallallahü teǾa Ǿaleyh ve sellem) yā ki ķıtāl sūresi 
medįnede ingen cemǾį otuz āyet) 

304.26 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

304.27 ) şundayın ādemler kāfir boldılar hem islām dįnine 
kirüvden ŧıyıldılar 

304.28 yā ki ħalķnı allahnıñ dįninden ŧıydılar ( ) allah alarnıñ Ǿamellerini bāŧıl ķıldı 
ve yoķġa 

304.29 çıġardı bedr śoġışında ŧaǾāmlendürgen kāfirler yā ki ķureyş şeyŧānları kibi 

(  

 

II / 305 

 

305.1 ) daħı şundayın ādemler įmān kitürdiler ve izgü Ǿameller ķıldılar (muhācirler, 
enśārlar, 

305.2 ehl-i kitābdan hem başķalardan įmān kitürgen ādemler ( ) daħı 
muĥammed (śalǾam)ge 

305.3 indürülgen nersege (ķurānġa) kitürgen ādemler allah teǾa muĥammed śalǾamge 
indürülgen nerseni (ķurānnı) 

305.4 (şāǿnnı taǾžįm içün hem ķurānġa įmān kitürüvden başķa įmānnıñ tamām bolmaduķı 
içün hem įmānda aśl 

305.5 ķurānġa įmān bolduķı içün) ħaślap źikr ķıldı ( ) ve ol ķurān alarnıñ 
rablerinden 

305.6 ŝābitdür ( ) įmān kitürüp de izgü Ǿameller ķılġan kişilerniñ 
hem muĥammed (Ǿahm)ge 

305.7 indürülgen nersege įmān kitürgen kişilerniñ įmānları izgü Ǿamelleri sebebli 
yavızlıķlarunı ürtdi 

305.8 hem tevfįķ birüv birlen dįnde hem dünyāda ĥāllerini tüzük ķıldı ( ) bu iş yaǾnį 
kāfirlerniñ Ǿamellerini 
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305.9 bāŧıl ķıluv müǿminlerniñ günāhlarunı ürtüv ve ĥāllerini tüzük ķıluv 

( ) oşbunıñ 

305.10 sebeblidür düristlikde kāfir bolġan ādemler bāŧılge (şeyŧānġa) iyerdiler 

( ) 

305.11 daħı oşbunıñ sebeblidür įmān kitürgen ādemler rablerinden ŝābit bolġan ĥaķġa 
(ķurānġa) 

305.12 iyerdiler ( ) oşbu beyān kibi allah ādemlerge ĥāllerini ve 
śıfatlarunı beyān 

305.13 ķılur yaǾnį kāfirniñ Ǿameli bāŧıl bolur müǾminniñ günāhsı yarlıķanur 

( ) bes 

305.14 her ķayçan siz śoġışda kāfir bolġan ādemlerge yoluķsañız ( ) bes śoķmaķ 
birlen moyınlarına 

305.15 śoġıñız yaǾnį öltüriñiz ādemni öltürüv köp vaķtde moynına śoġuv birlen bolduķı içün 
allahü teǾālā öltürüvden 

305.16 moyınġa śoġuv birlen taǾbįr ķılġan ( ) her ķayçan siz kāfirni öltürüvni 
köp ķılsañız 

305.17 ( ) bes kāfirlerni esįr itüp aluġız da ol kāfirlerge esįrler boġavlı turġan 
boġavnı 

305.18 biyleñiz ıçķunup ķaçmasunlar içün ( ) bes ey müǿminler kāfirlerni esįr itüp 
alġanıñız 

305.19 śoñında boş yiberüv birlen yiberürsiz ( ) yā ki māl birlen yeise müselmān 
esįrleri birlen fidyelemek 

305.20 birlen fidyelersiz yaǾnį māl alup yiberürsiz yā ki müselmān esįrleri birlen almaşdurursız 

(  

305.21 ) śoġış ehli śoġış ķurallarunı ķoyġanlarına ķadar śoġış ķılursız ve 
kāfirlerni 

305.22 esįr alursız yaǾni kāfirlerniñ ķuvveti yitüp śoġış bitkenge ķadar yā ki śoġış ehli śoġışuv 
günāhlarunı 
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305.23 ķoyġanġa ķadar yaǾnį kāfirler küfrlerini ķoyup hemmesi müselmān bolġanġa ķadar busı 
ĥażret-i Ǿįsā ingen 

305.24 vaķtde bola digenler çünki resūl allah ümmetimniñ śoñġı śoġışı deccāl birlen bolur 
digen (allahü’l- aǾlem) 

305.25 imām şāfǾį ve imām aĥmed bin ĥanbel eyte müselmān pādişāhsı kāfir esįrleri ĥaķında 
dört nerse arasında 

305.26 iħtiyārlı diyü yaǾnį ol esįrlerni öltürür yā ki ķul itüp tutar yā ki boş āzād ķılur  yā ki māl 

305.27 birlen yeise müselmān esįrleri birlen almaşdurur imām-ı aǾžam ķaşında kāfir esįrleri 
ĥaķında imām iki 

305.28 nerse arasında ġına iħtiyārlı yaǾnį öltürüv birlen ķul itüp tutuv arasında ammā min 
birlen fedāǿ yaǾnį boş 

305.28 yiberüv birlen almaşduruv berǿāt sūresindegi āyet birlen mensūħ likin baǾżılar min 
birlen fedāǿnı mensūħ 

 

II / 306 

 

306.1 tügil belki bedr śoġışındaġı kāfirlerge maħśūś digenler hem imām-ı ŧaĥāvį imām-ı 
aǾžāmdan rivāyet ķıladur 

306.2 bu revişçe min (boş yiberüv) fedāǿ (almaşduruv) mensūħ tügildi çünki minden murād 
öltürmev hem ķul 

306.3 itüvni iħtiyār ķıluv yā ki boş yiberüv yā ki cizye aluvdı fedāǿdan murād müselmān 
esįrleri birlen gine 

306.4 almaşduruvdı bes bu vaķt āyet Ǿām bolup ķaladur hem imāmįn sözi de oşandaķdı tafśįli 
şeyħ 

306.5 aĥmedniñ el-tefsįrāt el-aĥmediyesinde anda mürācaǾat idilsün ( ) kāfirlerge bu źikr 
ķılınġan işlerni 

306.6 ķılıñız ( ) ve eger allah tilese kāfirlerden dünyāda Ǿaźāb ķıluv 

birlen öç alur (  

306.7 ) ve likin allah sizge kāfirler birlen śoġışurġa emr ķıladur baǾżıñıznı 
baǾżıñız 
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306.8 birlen yaǾnį müǿminlerni kāfirler birlen ve kāfirlerni müǿminler birlen imtiĥān ķıluv 
içün bes müǿminler uluġ 

306.9 ŝevābke müsteĥaķ bolurlar ve kāfirlerni müǿminler ķolında Ǿaźāb ķılur eger çın iħlāś 
birlen dįn 

306.10 içün śoġış ķılsañız ( ) ve şundayın ādemler allah yolında 
öltürüldiler 

306.11 yaǾnį allahnıñ dįnini ve sözini üstün ķılur içün şehįd boldılar ( ) bes 
allah 

306.12 ol kişilerniñ Ǿamellerini żāǿiǾ ķılmas ( ) allah ol kişilerni dünyāda ve 
āħiretde 

306.13 fāǿideli nerselerge köndürür daħı dünyā ve dįnde ĥāllerini tüzük ķılur 

( ) 

306.14 daħı allahü teǾālā ol kişilerni ucmaħġa kiritür ol ucmaħnı dünyāda ol kişilerge Ǿāşıķ 
bolup Ǿamel 

306.15 ķılsunlar içün bildürgen idi yā ki her kim öz mertebesini bilürlik itüp alarġa beyān 
ķılġan idi 

306.16 ( ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) eger siz allahnıñ 
dįnine hem 

306.17 resūline yardem birseñiz allah sizge düşmānlarıġızġa üstün boluvġa yardem birür 

( ) daħı 

306.18 islām ĥaķlarnı ötevde hem kāfirler birlen śoġış ķılġanda ayaķlarıñıznı berkitür ve 

muĥkem ķılur (  

306.19 ) daħı şundayın ādemler kāfir boldılar bes alarġa helāklik ve ümįdsizlik 

bolur (  

306.20 ) daħı allah alarnıñ Ǿamellerini bāŧıl ve yoķ ķıldı ( ) 
kāfirlerniñ 

306.21 helāklikde boluvı hem Ǿamelleriniñ bāŧıl boluvı oşbunıñ sebeblidür düristlikde ol 
kāfirler allahnıñ 
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306.22 indürgen nersesini (ķurānnı) mekrūh kördiler çünki ķurānda alar yaratmaġan tevĥįd hem 
alarnıñ 

306.23 Ǿādetlengen ve nefsleri tilegen nersege ħilāf bolġan teklįfler bar ( ) bes 
allah alarnıñ 

306.24 Ǿamellerini bāŧıl ķıldı ( ) eyā mekke kāfirleri yirde seyr ķılmadılar 

mı (  

306.25 ) bes seyr ķılsalar iǾtibār ķılup ķararlar idi özlerinden ilk 

306.26 bolġan ümmetlerniñ peyġamberlerni yalġanġa tutuv śoñında bolġan ĥālleri niçük boldı 

( ) allah 

306.27 alar üzerine (özlerine ve balalarına hem māllarına) dünyā Ǿaźābnı yiberdi ve hemmesini 
dünyā Ǿaźābı birlen 

306.28 helāk ķıldı ( ) daħı ve bu siniñ ķavmiñden bolġan kāfirlerge de 
evvelgi ümmetlerge bolġan 

306.29 Ǿuķūbet (Ǿaźābnıñ) oħşaşları bolur ( ) oşbu yaǾnį müǿminlerge yardem birüv ve 
kāfirlerniñ śoñġı 
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307.1 ĥāliniñ yavız boluvı ( ) oşbunıñ sebeblidür düristlikde allahü teǾālā 
įmān 

307.2 kitürgen ādemlerniñ yardemçisidür ( ) daħı oşbunıñ sebeblidür 
düristlikde ol 

307.3 kāfirler alar içün yardemçi yoķdur ( ) düristlikde allahü teǾālā 

( ) 

307.4 įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemlerni kiritür ( ) 
astlarından yılġalar 
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307.5 (śular) aġa turġan ucmaħlarġa ( ) daħı kāfir bolġan ādemler 
dünyāda 

307.6 fāǿidelene turġan nerseler birlen fāǿidelenürler ( ) daħı 
dünyāġa 

307.7 harįś bolġanları ve āħiretden ġāfil bolġanları ĥālde ĥayvānlar aşaġan kibi aşarlar 

(  

307.8 ) daħı oŧ ol kāfirlerniñ turaçaķ orunlarıdur ( ) ve köp mi ķarye 
ehlinden 

307.9 ( ) ol ķarye (ehli) ķuvvet yüzinden ey muĥammed (Ǿahm) siniñ 
ķ

 ķaŧıraķ ve artuġraķ idi (

aryeñden (mekke ehlinden) 

307.10 ) şundayın ķarye ehlinden ķuvvetlirek idi ol ķarye 
(ehli) 

 sini çıġardı307.11  ( ) bes biz ol ķuvvetli bolġan ķarye ehllerini türli Ǿaźāb 
birlen 

307.12 helāk ķılduķ bes alar içün Ǿaźābnı yibere turġan yardemçi bolmadı 

( ) 

307.13 eyā rabbisi ĥużūrından delįl üzerinde (ķurān yā ki delįl-i naķlį ve Ǿaķlį üzerinde) bolġan 
kişiler resūl allah 

inler kibi 307.14 hem müǿm ( ) yavız Ǿameli (şirk ve günāhları) şeyŧān 
ŧarafından ziynetli 

n ādemler kibi me (307.15 körsetilge ) daħı nefs arzularına iyergen ādemler kibi 
me elbette bu iki 

er tügiller 307.16 türli ādemler berāb ( ) küfrden ve günāhlardan 
śaķlanġan ādemlerge vaǾde 

 ķılınġan cennetniñ ey muĥammed (Ǿahm) siñe beyān ķılınġan nersede bolġan Ǿacįb 

śıfatı (

307.17

 

307.18 ) ol cennetde ŧaǾāmı (tamı(?)) özgermey turġan śudan bolġan yılġalar bardur 

(   
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307.19 ) daħı tamı(?) özgermey turġan sütden bolġan yılġalar bardur 

( ) daħı 

307.20 içüvçilerge leźźetli bolġan ĥamrdan bolġan yılġalar bardur ol ħamrde işki is ve baş 
avırtduruv yoķdur 

307.21 ( ) daħı śāf baldan bolġan yılġalar bardur 

( ) daħı 

307.22 ucmaħ ehlleri içün ucmaħda her türli cimişlerden bardur ( ) daħı ucmaħ 
ehlleri 

307.23 içün rablerinden ucmaħķa kirmesden burun günāhlarnı yarlıķav bardur 

( ) eyā bu 

307.24 niǾmetlerde bolġan ādem tamuġda mengü ķaluvçı ādem kibi me ( ) daħı 
tamuġdaġı ādemlerge ucmaħdaġı 

307.25 leźźetli içmelikler ornına issi ve ķaynaġan śu birlen śoġarılmış bolur ( ) bes ol 
issi 

307.26 śu ġāyet issilikden tamuġ ehlleriniñ ķarınlarında bolġan nerselerini kiser hem 
dübirlerinden çıġar 

307.27 ( ) ve kāfirlerden baǾżısı (yaǾnį münāfıķları) siniñ söziñe ķulaķ 
śalurlar (işitürler) 

307.28 ( ) her ķayçan münāfıķlar siniñ ĥużūrıñdan çıķsalar 

( ) Ǿām 

307.29 birilgen ādemlerge (śaĥābelerniñ Ǿālimlerine) eytürler ( ) bu sāǾatde gine 
muĥammed (Ǿaleyh el-śalavat 
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308.1 veǾs-selām) nerse eytdi eli(?) dip bu sözni ħorlap eytürler yā ki iħlāś birlen 
dıñlamaduķları içün 
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308.2 bilür içün eytürler yaǾnį münāfıķlar resūl allah ĥużūrında öltürüp sözini işiteler idi resūl 
allah 

308.3 ĥużūrından çıķġaç nerse eytdi eli(?) diyü śoraylar idi 

( ) bu 

308.4 münāfıķlar şundayın ādemlerdür allah alarnıñ köñillerine ķaralıķ mührin mührledi 

(baśdı) ( ) 

308.5 daħı nefs arzularına iyerdiler şunıñ içün de resūl allahnıñ sözini ħorladılar 

(  

308.6 ) daħı şundayın ādemler ĥaķlıķġa könüldiler allah alarġa resūl allah sözi 
birlen 

308.7 ĥaķlıķġa köndürüvni artdurdı ( ) daħı alarġa taķvālıķları üzerine yardem 
birdi 

308.8 ( ) bes münāfıķlar kütmesler meger ķıyāmet vāķıǾa bola turġan 
sāǾatni yā ki nefs 

308.9 ķıyāmetni küterler ( ) yaǾnį ķıyāmetniñ kinet kilüvini küterler 

( ) bes 

308.10 taĥķįķ ķıyāmetniñ Ǿalāmetleri kildi yaǾnį žāhir boldı resūl ekremniñ śoñġı peyġamber 
bolup kilüvi 

308.11 ve ay yarıluvı kibi ( ) bes niçük ol münāfıķlarġa 
vaǾažlanuvları bolur 

308.12 ķıyāmet kinet kilgende bu vaķt vaǾažlanuvġa boşanmaslar boşansalar da vaǾažlanuvları 
fāǿide birmes 

308.13 ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) her ķayçan sin müǿminlerniñ izgü ve 
kāfirlerniñ yavız idükni 

308.14 bilseñ bes bil sin düristlikde şaǿn ĥaķlıķ birlen maǾbūd bolġan źāt yoķdur meger bir 
allah (teǾa) ginedür 

308.15 yaǾnį vaĥdāniyyet iǾtiķādıñda ŝābit bol ( ) daħı günāhıñ içün yarlıķamaķ 
iste yaǾnį 
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308.16 nefsiñniñ ĥāllerini ve işlerini ıślāĥ ķıluv ve śınduruv birlen kāmil ķıluvıñda ŝābit bol yā 
ki resūl allahġa 

308.17 günāhıñnı yarlıķavnı iste dip allahnıñ ħiŧāb ķıluvı yarlıķamaķ istevge ümmetleri 
Ǿādetlensün içün 

308.18 bolur ( ) daħı müǿmin irler birlen müǿmine ħatunlarnıñ günāhlarunı 
allahnıñ 

308.19 yarlıķavını iste yaǾnį müǿminler içün duǾā ķıl hem alarnı günāhlarınıñ yarlıķanuvına 
sebeb bolġan işlerge 

308.20 ķızuķdur ( ) daħı allah sizniñ dünyāda maǾįşetleriñiz ve 
sevdalarıñızda taśarruf ķıla 

308.21 turġan orunlarıñıznı hem āħiretde turaçaķ orunlarıñıznı biledür bes şulay bolsa allahdan 
ķorķıñız 

308.22 hem günāhlarıñıznı yarlıķavnı isteñiz ve āħiretiñiz içün ĥāżirleniñiz ( ) 
daħı įmān 

308.23 kitürgen ādemler eytür ( ) kāşki śoġış ĥaķında bir sūre indürülseçi diyü 

(  

308.24 ) bes her ķayçan žāhir bolġan sūre indürülse ( ) daħı ol 
sūrede 

308.25 śoġış ķıla źikr ķılınsa ( ) ey muĥammed (Ǿahm) köñillerinde 
dįnde żaǾįflik 

308.26 yā ki nifāķ avruvı bolġan āmlerni körürsün ( ) siñe ķararlar 

( ) 

308.27 ölümden ķorķuv içün hūşī kitken ādemniñ ķaravı kibi ( ) bes alar içün ni 

ökünçdür (  

308.28 ) boy śunuv ve körkem söz diyü alar içün izgü idi ( ) bes her 
ķayçan 

308.29 iş mevcūd bolsa ve śoġış ķıluvnıñ farżlıġı alarġa lāzım bolsa ( ) bes eger 
allahġa įmānda 



  1847

 

II / 309 

 

309.1 ve iŧāǾatde rast bolsalar idi ( ) elbette bu rastlıķ alar içün izgü bolur idi (  

309.2 ) bes eger siz ādemlerniñ işlerinde taśarruf ķıluvçı bolsañız ve baş 
bolsañız sizden ķutulur mı 

309.3 yaǾnį ey müǿminler eger allah sizni ümmetni teǿdįb içün iħtiyār ķılsa ve sizni baş itse 

sizden ķutulur mı (  

309.4 ) sizniñ yirde bozuķlıķ ķıluvıñıznı ( ) daħı 
raĥmleriñizni kisüviñizni yaǾnį 

309.5 ķardeşleriñiz birlen baş boluv içün düşmānlaşuvıñıznı elbette kütülmes maǾnāsında 
başķa türli muŧālaġaları da  

309.6 bar likin biz bu muŧālaǾanı iħtiyār ķılduķ hem ikinçi türli muŧālaǾası bu revişçe yaǾnį siz 
eger islām 

309.7 dįninden yüz döndürseñiz sizden cāhiliyyet zamānındaġı Ǿādetiñizge (kişi talavġa ve 
ķardeşlerni öltürüvge 

309.8 ķaytuvıñıznı ümįd itilür mi ĥāśıl alarnıñ dįnde żaǾįfligi içün ve dünyāġa ĥarįślıķları içün 
alardan 

309.9 bu ķabāĥatliklerni kütüvge yol bardur maǾnāsında ( ) bu yirde 
bozuķlıķ ķılup ķardeşliklerini 

309.10 kisken ādemler şundayın ādemlerdür bu işleri içün allah alarġa laǾnet ķıldı 

( ) 

309.11 bes allah alarnıñ ķulaķlarnı ĥaķnı işitüvden çoķraķ ķıldı ve közlerini ĥaķnı körüvden 
śoķır ķıldı 

309.12 şunıñ içün alar ĥaķnı işitmesler ve ĥaķnı körmesler ( ) eyā alar ķurānnı 
yaǾnį 

309.13 ķurānda bolġan vaǾažlerni ve ķorķutuvlarnı fikrlep ve tikşirüp ķaramaylar mı eger 
ķarasalar günāhlarġa 
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309.14 baŧırçılıķ ķılmaslar idi ( ) belki ol münāfıķlarnıñ köñilleri üzerinde 
yüzaķlar 

309.15 bardur yaǾnį köñilleri ġāyet ķaralġanlıķdan köñillerine źikr kirmeydür hem ķurānnı 
fehm ķılmaylar yeise 

309.16 maǾnāsı yā ki baǾżılarnıñ köñillerinde yüzaķlar (perdeler) bardur maǾnāsında 

( ) 

309.17 düristlikde şundayın ādemler arŧları üzerine (yaǾnį iski küfrlerine) kiri ķaytdılar 

(  

309.18 ) özlerine hidāyet (ĥaķlıķ) rāvşān delįller ve žāhir muǾcizeler birlen 
žāhir bolġannıñ 

309.19 śoñında ( ) şeyŧān alarġa uluġ günāhlarnı ķıluvnı ciñil ķıldı hem 
alarġa 

309.20 ümįdlerni uzun ķıldı ( ) bu iş yaǾnį şeyŧānnıñ uluġ günāhlar ķıluvnı ciñil 
ķılup 

309.21 ümįdlerni uzun ķıluvı oşbunıñ sebeblidür düristlikde iski küfrlerine kiri ķaytķan 
ādemler 

309.22 (münāfıķler) eytdiler ( ) allah indürgen nerseni mekrūh körgen 
ādemlerge (yehūdlerge) 

309.23 ( ) sizge işlerniñ baǾżısında boy śunarmız meŝelā śoġışķa çıķmay 
ķaluv kibi işde 

309.24 ( ) ve allahü teǾālā münāfıķlarnıñ yaşirüvlerini bilür 

( ) bes 

309.25 münāfıķlar niçük iş ķılurlar ve niçük ĥįle ķılurlar her ķayçan alarnıñ ferişteler cānlarnı 

alsalar (  

309.26 ) yüzlerine ve dübir (artlarına) śoķġanları ĥālde 

( ) 

309.27 bu iş yaǾnį feriştelerniñ bu revişçe münāfıķlarnıñ cānlarnı aluvlarnı oşbunıñ sebeblidür 
düristlikde ol 
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309.28 münāfıķlar allahnı açuvlandurġan nersege (küfrge ve resūl allah śıfatın yaşirüvge ve 
resūl allahġa iŧāǾat ķılmavġa) 

309.29 iyerdiler ( ) daħı allahnıñ rāżī bolġan nersesini (įmānnı ve başķa 
Ǿibādetlerni) mekrūh 
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310.1 kördiler ( ) bes allahü teǾālā münāfıķlarnıñ Ǿamellerini bāŧıl ķıldı 

(  

310.2 ) yā ki köñillerinde nifāķ ve küfr avruvı bolġan ādemler ĥesāb ķıldılar mu 

(  

310.3 ) allahnıñ resūl allahġa bolġan ķalbde śaķlaġan düşmānlıķlarunı 
çıġarmassızlıġını (bildürmessizligini) 

310.4 ( ) ve ey muĥammed Ǿahm eger biz tilesek ol münāfıķlarnı kördükiñ 
vaķtde tanuy turġan 

310.5 delįller birlen tanuturmız ( ) bes sin ol münāfıķlarnı Ǿalāmetleri birlen 
tanursun 

310.6 ( ) daħı sin ol münāfıķlarnı sözleriniñ ŧarįķinde tanursun yaǾnį 
münāfıķlar 

310.7 siniñ ĥużūrında söyleseler sözleriniñ işāresinden bilürsün münāfıķ idüklerini laĥnnıñ 
śavāb bolġanı 

310.8 bar ħaŧāǿ bolġanı bar śorap bolġanı şol sözni açuķ itüp eytüvden kināyege döndürüv bu 
belāġat 

310.9 cihetinden maķŧavlı şunıñ içün de resūl allah ( ) digen 
iķinçisi yaǾnį 

310.10 ħaŧāǿ bolġan laĥn şol iǾrāb bozup sözni śevābdan ħaŧāǿġa döndürüv 

( ) ve allahü 
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310.11 teǾālā sizniñ Ǿamelleriñizni bilür bes niyetiñizege ķarap cezā birür 

( ) 

310.12 ) daħı sizni śoġış ķıluv birlen daħı başķa aġır teklįfler birlen emr ķılup 
imtiĥān 

310.13 ķılurmız sizlerden śoġış ķılġan ādemlerni daħı śoġış āġırlıķına śabr ķılġan ādemlerni 
Ǿilm-i žuhūr 

310.14 birlen bilgenimizge ķadar ( ) daħı sırlarıñıznı žāhir ķılġanımızġa ķadar 
imtiĥān ķılurmız 

310.15 yaǾnį ķayularıñız śoġışda iŧāǾat ķılur ķayularıñız iŧāǾat ķılmas 

(  

310.16 ) düristlikde şundayın ādemler kāfir boldılar daħı allahnıñ dįninden ħalķnı ŧıydılar 

( ) 

310.17 daħı resūl allahġa ħilāflıķ ķıldılar ( ) özlerine hidāyet (ĥaķlıķ) 
žāhir 

310.18 bolġan śoñında bu ādemler ķarįža birlen nażįrler yā ki bedr śoġışında iŧǾām ķıluvçılar 

(  

310.19 ) bu ādemler küfrleri hem allahnıñ dįninden ŧıyuvları sebebli allahġa hiç nerse żarar 

ķılmaslar (  

310.20 ) daħı allah ol kişilerniñ Ǿamellerini yoķ ķılur ( ) ey įmān 
kitürgen 

310.21 ādemler ( ) allahġa iŧāǾat ķılıñız daħı allahnıñ resūline iŧāǾat 

ķılıñız (  

310.22 ) daħı kāfirler bāŧıl itken nerseler birlen meŝelā küfr nifāķ Ǿaceb riyāǿ 
eźā (rencitüv) 

310.23 kibi nerseler birlen Ǿamelleriñizni bāŧıl ķılmañız ( ) 
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310.24 düristlikde şundayın ādemler kāfir boldılar daħı allahnıñ dįninden ħalķnı ŧıydılar 

( ) munıñ 

310.25 śoñında öldiler ( ) ol ādemler kāfirlerdür ( ) bes ol ādemlerni 

310.26 allah yarlıķamas bu āyet her bir küfri üzerinde ölgen ādem ĥaķında Ǿām gerçi ħāś 
ādemler ĥaķķında ġına 

310.27 nāzil bolġan bolsa da daħı bu āyetniñ mefhūmı delālet ķıladur küfr özlerinde ölmegen 
ādemniñ başķa günāhlarunı 

310.28 allahnıñ baǾż vaķt yarlıķavına ( ) bes śoġışda żaǾįflenmeñiz daħı 
yalbarup 

310.29 kāfirlerni śulĥķa ündemeñiz ( ) siz kāfirlerge ġāliblersiz ( ) daħı 
allah sizge yardem 
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311.1 birlendür ( ) daħı allah sizniñ Ǿamelleriñizni żāyiǾ ķılmas 

(  

311.2 ) ançaķ dünyā tirükligi oyundur ve fāǿidesizdür ( ) ve eger siz įmān 
kitürseñiz 

311.3 ve allahdan ķorķsañız ( ) allah sizge ecrleriñizni birür yaǾnį įmānıñız ve 
taķvālıķıñıznıñ 

311.4 ŝevābını birür ( ) daħı allah sizden bütün māllarıñıznı śoramas belki 
zekevetde on 

311.5 dan bizniñ dörtden birini Ǿarşde ondan birini gine śorar yaǾnį birürge ķoşar 

(  

311.6 ) eger allah bütün māllarıñıznı sorasa (birürge emr ķılsa) sizni avır eytür idi siz 
bütün mālnı 

311.7 birüv birlen saranlıķ ķılur idiñiz bire almas idiñiz ( ) daħı bütün 
māllarıñıznı 
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311.7 śoravdan resūl allahġa ĥāśıl bolġan düşmanlıķlarıñıznı allah çıġarur (žāhir ķılur) idi 
likin allahnıñ 

311.8 ĥikmeti munı tilemedi bes sizni ŧāķatiñizde bolmaġan nerse birlen teklįf ķılmadı 

( ) ey 

311.9 muħāŧablar siz bu źikr ķılına turġan śıfatlar birlen śıfatlanġan ādemlersiz 

( ) 

311.10 allahnıñ yolında māllarıñıznı śarf ķıluvġa ündelmiş bolursız yaǾnį māllarıñıznı śarf 
ķıluvġa ündelgen ādemlersiz 

311.11 ( ) bes sizden allah yolına māl śarf ķıluvġa saran bolġanlarıñız bar 

(  

311.12 ) ve kimdür allah yolına māl śarf ķıluvġa saranlıķ ķılur ançaķ öziniñ 
żararına saranlıķ 

311.13 ķılur yā ki özinden nāşį bolġan sebeb birlen saranlıķ ķılur çünki māl śarf itüvniñ fāǿidesi 

311.14 ve saranlıķınıñ żararı özine ķaytur ( ) daħı allahü teǾālā sizniñ māl 
śarf ķıluvıñızdan 

311.15 muñsızdur ve siz allahġa muĥtāclarsız bes allahnıñ sizge māl śarf ķıluv birlen emr ķıluvı 
öz fāǿideñiz içün 

311.16 eger allahnıñ sözini tutsañız fāǿidesi öziñizge tutmasañız żararı öziñizge 

(  

311.17 ) ve eger siz allahnıñ ŧāǾatinden hem resūliniñ ŧāǾatinden hem allah 
yolında māl śarf ķıluvdan 

311.18 yüz döndürseñiz allah sizni sizge başķa ķavm birlen almaşdurur yaǾnį sizniñ ornıñızġa 
başķa ķavmni 

311.19 ķoyar ( ) munıñ śoñında ol ķavmi yüz döndürüvde sizniñ kibi 
bolmaslar belki 

311.20 allahġa ķoşķan işinde iŧāǾat ķılurlar “muĥammed śallallahü Ǿaleyh ve sellemniñ 
sūresiniñ tercemesi 

311.21 tamām boldı”  
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311.22 “ķırķ sikizinçi sūre fetĥ sūresi medįnede ingen yikirmi toķız āyet” 

311.23 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

311.24 ( ) ey muĥammed (śallallahü teǾa Ǿaleyh ve sellem) düristlikde biz 
siniñ içün  mekke şehrini 

311.25 žāhir açuv birlen açarmız yā ki kİleçek yılda mekkeni açuv birlen siniñ içün ĥükm 
ķılduķ maǾnāsında 

311.26 ( ) mekke şehrini açuv birlen ĥükm ķılduķ allahnıñ sini (kāfirler birlen 
śoġış ķıluvıñ 

311.27 küfrini bitürüvde allahnıñ sözini üstün ķıluvda turuşuvıñ sebebli) yarlıķavı içün 

(  

311.28 ) günāhdan (kimçiligiñden ) ilk bolġan nerseni hem de śoñ bolġan nerseni 
ĥāśıl 
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312.1 bütün kimçilikleriñni yarlıķav içün ( ) daħı siniñ üzeriñe (dįnini üstün 
ķıluv birlen 

312.2 hem siniñ peyġamberlikiñe mülkini ķoşuv birlen) niǾmetini tamām ķıluv içün 

( ) daħı 

312.3 vaĥyini irişdürüvde hem riyāset işlerini ötevde sini toġrı yolġa köndürüv içün 

(  

312.4 ) daħı allahnıñ siñe ġālib bolġan yardem birlen yardem birüvi içün 

(  

312.5 ) ol allah şundayın allahdur müǿminlerniñ köñillerine ŝebātnı ve 
ķararlanuvnı indürdi kāfirlerniñ 

312.6 köñilllerine ķorķu tüşken vaķtde müǿminlerniñ köñillerine aślā ķorķu tüşmedi 

( ) 
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312.7 müǿminler bütünleri üzerine yaķınnı artdursunlar içün yaǾnį iǾtiķādları köñillerine 
tamām ornaşsun 

312.8 hem şol iǾtiķādlarında köñilleri tamām ķararlansun içün yā ki allahġa daħı āħiret künine 
įmānları 

312.9 artsun içün ( ) ve ol allah içündür köklerniñ ve yirlerniñ 
Ǿaskerleri yaǾnį 

312.10 her ķayusınıñ işini tedbįr ķılur baǾż vaķt baǾżısını baǾżısına irkli ķılur baǾż vaķt 
aralarına 

312.11 śulĥ tüşürür yā ki dįnine yardem birüvni tilese yir ehlinden başķalar birlen de (ferişteler 
birlen de) yardem birür 

312.12 maǾnāsında ( ) daħı allah (teǾa) bendelerniñ maślaĥatlarını bilüvçi 
hem tedbįrinde ĥikmet 

312.13 iyesi boldı ( ) müǿmin irler birlen müǿmine ħatunlarnı kiritüvi 
içün  

312.14 ( ) astlarından yılġalar (śular) aġa turġan ucmaħlarġa 

( ) 

312.15 ucmaħlarda mengü ķalġanları ĥālde yaǾnį allahü teǾālā müǿminlerni kāfirler üzerine 
irkli ķıluv tedbįrini 

312.16 ķıldı müǿminler bu tedbįrde bolġan niǾmetlerniñ ķadrini bilüp ve bu niǾmetlerge 
şükrāne ķılup ucmaħķa kirsünler 

312.17 içün ( ) daħı müǿmin irler birlen müǿmine ħatunlardan yavızlıķlarnı 
örtüv içün 

312.18 ( ) daħı bu iş yaǾnį ucmaħķa kiritüv  birlen yavızlıķlarnı 
örtüv allah ĥużūrında 

312.19 uluġ saǾādetke irişüv boldı çünki bendelerniñ maŧlūblarınıñ nihāyeti de şoldur 

(  

312.20 ) daħı allah (teǾa) müminlerni kāfirler üzerine irkli ķıluv tedbįrini ķıldı 
müǿnāfıķ (ŧışdan 

312.21 müselmān içden kāfir) irler birlen münāfıķe ħatunlarnı Ǿaźāb ķıluvı içün 

(  
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312.22 ) daħı müşrik (Ǿibādetde allahġa şerįk bar diyüvçi) irler birlen müşrike 
ħatunlarnı 

312.23 Ǿaźāb ķıluvı içün ( ) ol münāfıķ ve münāfıķeler daħı müşrik ve 
müşrikeler allahġa 

312.24 yavız gümān birlen gümān ķıluvçılardur yaǾnį allah ve resūline hem müǿminlerge 
yardem birmes diyü gümān ķıluvçılardur 

312.25 ( ) ol münāfıķlar ve müşrikler üzerinedür yavız gümānlarınıñ daħı 
müǿminlerge kütken 

312.26 nerseleriniñ dāǿiresi yaǾnį Ǿaźāb ve helāket münāfıķlar birlen müşriklerni çulġap 
aluvçıdur başķalarġa 

312.27 ötmes ( ) daħı allah ol münāfıķlar ve müşrikler üzerine açulandı 
hem alarġa laǾnet 

312.28 ķıldı yaǾnį alarnı raĥmetinden yıraķ ķıldı ( ) daħı alar içün cehennemni 
ĥażirledi 

312.29 ( ) evrileçek orun boluv yüzinden ni yavız boldı ol cehennem 

( ) 
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313.1 ve ol allah içündür köklerniñ ve yirlerniñ Ǿaskerleri ( ) daħı 
allah mülkinde ġālib 

313.2 işinde ĥikmet iyesi boldı ( ) düristlikde biz sini ey muĥammed 
(Ǿahm) 

313.3 ümmetiñ üzerine şāhid itüp hem ŧāǾat üzerine süyünç birüvçi itüp günāh üzerine 
ķorķutuvçı itüp 

313.4 yiberdük ( ) sizniñ (resūl allahnıñ hem müǿminlerniñ gine maǾnāsında) 
allahġa hem allahnıñ resūline 
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313.5 įmān kitürüviñiz içün ( ) daħı dįnni ve resūlni ķutlav birlen allahnı 
ķutlavıñız içün 

313.6 hem allahnı uluġlavıñız içün ( ) daħı allahnı kimçilik śıfatlardan 
irtede ve kiçede 

313.7 pāklavıñız içün yā ki irtede ve kiçede allah içün namāz oķuvıñız içün 

( ) ey 

313.8 muĥammed (Ǿahm) düristlikde şundayın ādemler siñe bįǾat birürler (rıđvān-ı bįǾatı 

müzād) ( ) 

313.9 ançaķ ol ādemler allahġa bįǾat birürler ( ) allahnıñ ķudreti 
müǿminlerniñ bįǾat birgen 

313.10 ķolları üstündedür yaǾnį allahü teǾālā alarnıñ bįǾat birüvlerine muŧŧaliǾdür 

(  

313.11 ) bes bir kişi Ǿahdin bozsa bes ançaķ ol kişi Ǿahdini öziniñ żararına bozar yaǾnį 
Ǿahdini 

313.12 bozuvnıñ żararı üzerine ķaytur ( ) ve kimdür anıñ üzerine allahġa 
Ǿahd 

313.13 ķılġan nersesine vefā ķılsa bįǾat birüvine vefā ķılsa Ǿahdini bozmasa 

( ) 

313.14 bes ol kişige allah uluġ ecrini birür (yaǾnį cennetni birür) 

( ) ey 

313.15 muĥammed (Ǿahm) ĥudeybiyeden ķaytduķıñ śoñında medįne tiresindegi bedevį 
Ǿarablerden siniñ śoĥbetiñden ķaldurulmış 

313.16 ādemler siñe eytürler (islam, cehįne,mezįne,ġıfār aǾrābları kibiler) 

( ) bizlerni 

313.17 siniñ birlen birge çıġuvdan bizni māllarımız ve ebū cemāǾatlerimiz şuġullendürdi diyü 

eytürler ( ) bes  

313.18 bizniñ çıķmay ķaluv günāhımız içün allahdan yarlıķamaķ iste diyü eytürler yaǾnį 
ĥudeybiye yılında resūl ekrem 
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313.19 aǾrābdan özi birlen birge mekkege baruvnı istedi aǾrāblar birge barmadılar māllar ve 
ehlimizni 

313.20 ķaravçı yoķ didiler ama alarnıñ ķaluvlarına sebeb iǾtiķādlarınıñ żaǾįfligi hem 
ķureyşlerniñ 

313.21 śoġış ķıluvından ķorķuv idi māllar ve ehller şuġulni yalġandan ġına sebeb itdiler resūl 
allahnıñ 

313.22 maķśūdı śoġışķa baruv tügil idi belki Ǿumre ĥaccı içün idi 

( ) 

313.23 aǾrāblar köñillerinde bolmaġan nerseni tilleri birlen eytürler allahü teǾālā bu sözni 
aǾrābnı iǾtiźār hem 

313.24 istiġfār ķıluvlarında yalġançı idüklerini bildürüp eytdi ( ) ey 
muĥammed 

313.25 (Ǿahm) aǾrābke eyt sizniñ içün allahdan bir nerseni kim mülklenür yaǾnį allahnıñ 
tilevinden ve ķażāsından 

313.26 sizni kim ŧıya alur ( ) eger sizge żararnı tilese yaǾnį resūl allah birlen mekkege 

313.27 barmay ķaluvıñızġa cezā itüp öltürülseñiz yā ki maġlūb bolsañız yā ki mālıñızġa ve 
ehliñizge żarar irişse 

313.28 bu işlerni allah sizge tilese, kim sizden bu işlerni ŧıyār elbette hiç kim ŧıya almas 
allahnıñ murādı bolur 

313.29 ( ) yā ki allah sizge fāǿide tilese ol fāǿideni sizden kim ŧıya alur 

(  
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314.1 ) belki allah sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizniñ ŧaşnı da ve içni de bilür bes sizniñ 
ni sebeb birlen 

314.2 resūl allahdan taħalluķ ķıluvıñıznı da bilür ( ) resūl allah birlen birge mekkege 
barmavıñıznıñ sebeb şol 
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314.3 belki siz oyladıñız ( ) resūlniñ (muĥammed 
śallallahü Ǿaleyh 

314.4 ve sellemniñ) hem müǿminlerniñ ehllerine (iv cemāǾatlerine) mengü ķaytmassızlıķlarını 
yaǾnį resūl allahnı hem müǾminlerni 

314.5 ķureyşler öltürür de bes kiri medįnege ķayta almaslar diyü gümān ķıldıñız şunıñ içün 

mekkege barmadıñız (  

314.6 ) bu oyıñız sizniñ köñliñizde ziynetlenmiş boldı ( ) daħı siz bu 
źikr ķılınġan yavız gümānnı 

314.7 gümān ķıldıñız yaǾnį kiri medįnege ķayta almaslar diyü žann ķıldıñız ( ) 
daħı siz bozuķ iǾtiķādıñız 

314.8 ve yavız ķaśdıñız içün allah ĥużūrında helāk bolġan ķavm boldıñız 

( ) ve kimdür allahġa hem allahnıñ 

314.9 resūline įmān kitürmese ( ) bes düristlikde biz allahnı hem 
allahnıñ resūlini 

314.10 inkār ķıluvçılar içün ķızdurulmış tamuġnı ĥāżirledük ( ) ve ol allah 
içündür 

314.11 köklerniñ ve yirlerniñ ħocalıġı köklerde ve yirlerde niçük tiledi şulay tedbįr ķılur 

(  

314.12 ) ol allah tilegen ādemni yarlıķar ve tilegen ādemni Ǿaźāb ķılur 

(  

314.13 ) daħı allahü teǾālā günāhlarnı yarlıķaġuçı hem raĥmet ķıluvçı boldı çünki 
yarlıķav hem raĥmet  

314.14 ķıluv allahnıñ źātından ammā Ǿaźāb ķıluv ĥükmi astına bi’l-Ǿarż gine kire şunıñ içün de 
resūl allah ĥadįŝ-i 

314.15 ķudsįde ( ) didi yaǾnį raĥmetim açıvumdan ġālibdür maǾnāsında 

( ) 

314.16 ĥudeybiye yılında mekkege resūl allah birlen birge barmay ķalġan aǾrāblar eytürler 
(resūl allah śoĥbetinden ķalduruvçı 
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314.17 ĥaķįķat allahü teǾālā bolduķından ) diyülgen ( ) her 
ķayçan siz 

314.18 (müselmānlar) ħayber ġanįmetlerini alurġa barsañız resūl ekrem ĥudeybiyeden 
hicretden altunçı 

314.19 yılda źü’l-ĥicce ayında ķaytdı yılnıñ ķalġan könlerinde hem muĥarrem başlarında 
medįnede turdı munıñ 

314.20 śoñında ĥudeybiye śoġışında bolġan ādemler birlen ħayberde śoġış ķıldı hem ħayberni 
aldı ve köp ġanįmet 

314.21 mālları da aldı hem ġanįmet māllarunı ĥudeybiye śoġışında bolġan ādemlerge gine birdi 
çünki ĥudeybiyeden śulĥ ķılup 

314.22 ķaytduķları içün ġanįmet mālı almaġanlar idi ( ) bizni ķoyuvıñız biz sizge 
iyerürmiz 

314.23 diyü ( ) bu sözleri birlen allahnıñ sözini almaşduruvnı 
(özgertüvni) tileyler 

314.24 çünki allahü teǾālā ħayber ġanįmetleriniñ ĥudeybiyede ĥāżir bolġan śaĥābelerge gine 
boluvı birlen Ǿahd ķıldı 

314.25 aǾrāb ĥudeybiyede ġanįmet yoķlıġını bilgeç şuġulimiz bar diyü barmay ķalġanlar idi 
ħayberdegi ġanįmetni 

314.26 bilgeç iyeremiz didiler (ħayber medįneden şām ŧarafında dört menzillik bir şehr bolġan) 

( ) 

314.27 ey muĥammed Ǿahm ol aǾrāblarġa siz bizge iyermessiz yaǾnį iyermeñiz 

( ) allah 

314.28 ħayberge çıġuvġa ĥāżirlenmesden burun oşandaķ eytdi yaǾnį ħayberniñ ġanįmetleri 
ĥudeybiyede ĥāżir 

314.29 bolġan ādemlerge ħāś didi ( ) bes aǾrab eytürler sizniñ ġanįmet 
mālından 

 

II / 315 

 



  1860

315.1 bizge birmeviñiz allah birmeske ķoşķanlıķı içün tügil belki siz bizge ġanįmet mālında 
orŧaķ boluvımızġa 

315.2 ĥased ķılasız ( ) belki ol aǾrāblar dįnden añlamaslar meger az ġına 
añlav 

315.3 birlen añlarlar yaǾnį dünyā işinde gine añlarlar yaǾnį aǾrābke ħayber ġanįmetinden 
birmev müǿminlerniñ ĥasedi 

315.4 içün tügil ( ) ey muĥammed Ǿahm aǾrāblardan ĥudeybiyege 
barmay ķaluvçılarġa eyt 

315.5 ( ) siz bu kün śoġışķa çıķmay ķalsañız da sizge şundayın zamān 
kilür 

315.6 ol zamānda minim vefātım śoñında ħalįfelerim ŧarafından ķaŧı żarar (Ǿaźāb) iyesi bolġan 
ķavmge ündelmiş 

315.7 bolursız yaǾnį müslimeniñ aśĥābından benū ĥanįfe ķavmi birlen ebū bekr el-śıddīķ rađį 
allah ġına muĥārebe ķılġan 

315.8 mürtedler birlen śoġış ķılurġa ündelürsiz ( ) ol ķavmine öltürürsiz yā ki 
müselmān 

315.9 bolurlar bu āyet delālet ķıladur Ǿarab müşriklerinden daħı mürtedlerden islām birlen 
ķılıç ķına ķabūl ķılınuvġa 

315.10 yaǾnį alar müselmān bolurlar yā ki öltürülürler ammā başķa ehl-i kitābdan bolġan 
kāfirlerden hem Ǿacem 

315.11 müşriklerinden hem mecūsilerden cizye de ķabūl ķılına yaǾnį alarnı müselmān 
bolmasalar cizye tölerge yaśap 

315.12 öltürmey ķalduruv dürist bola yā ki bu ķaŧı ķuvvet iyesi bolġan ķavmden fāris birlen 
rūm murād bu āyetde 

315.13 ebū bekr el-śıddīķ birlen ĥażret-i Ǿömerniñ ħilāfetine delįl bar çünki ĥażret-i Ǿömer 
alarnı dįnge daǾvet 

315.14 itdi ( ) bes eger siz śoġışķa ündevçini ķabūl ķılsañız allah 
sizge 

315.15 körkem ecr birür ( ) ve eger siz śoġışķa ündevçiniñ ündevinden 
yüz döndürseñiz 
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315.16 niteki mundan burun yaǾnį resūl allah zamānında yüz döndürdiñiz idi 

( ) allah sizni 

315.17 rencitküçi Ǿaźāb ķılur çünki siz bu vaķt iki mertebe śoġışdan ķalġan bolasız (żaǾįflerge 

315.18 śoġışķa çıġuv vācib bolmav haķında allahü teǾālā źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi 

( ) śoķır kişi 

315.19 üzerine śoġışķa çıķmavda günāh yoķdur ( ) daħı aķśaķ kişi üzerine 
śoġışķa 

315.20 çıķmavda günāh yoķdur ( ) daħı avruv kişi üzerine śoġışķa çıķmavda 
günāh yoķdur 

315.21 ( ) ve kimdür allahġa hem allahnıñ resūline iŧāǾat ķılur 

(  

315.22 ) allah ol kişini astından yılġalar (śular) aġa turġan ucmaħlarġa kiritür 

(  

315.23 ) ve kimdür allahnıñ hem resūliniñ ķoşķan işinden yüz döndürür allah ol 
kişini rencitküçi Ǿaźāb 

315.24 birlen Ǿaźāb ķılur bu āyetniñ nuzūline sebeb şol śoġışdan taħallūķ ķılġan ādemler 
ĥaķında ķorķutuv birlen 

315.25 āyet ingen śoġışķa çıġarġa küçleri yitmegen żaǾįfler oyladılar bizge de śoġışķa çıķmay 
ķalduķımız 

315.26 içün ķatı Ǿaźāb ve uluġ şelte bolur diyü şundan śoñ ĥażret-i cebrāǿįl bu źikr ķılınġan 
āyetni indürdi 

315.27 marįż cümlesine bizgek avruvı baş iç avruvı kibi avruvlar kiredür hem śoķırlar oşandaķ 
ayaķsızlar 

315.28 ķolsızlar da aķśaķlar da kiredür çünki marįż diyü alātları ve esbābleri selāmet bolup da 
avruv iyesi 

315.29 bolġan ādemge de eytile hem āletleri esbābleri bolmaġan kişige de eytile ikinçi 
iĥtimālge bināǿ Ǿaŧfdan 
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316.1 taħśįś śoñında teǾmįm murād boladur ( ) taĥķįķ müǿminlerden 
rāżı boldı 

316.2 ( ) aġaç astında siñe bįǾat birdükleri vaķtde resūl ekrem 
ĥudeybiye yılında medįneden 

316.3 çıġup ĥudeybiye digen orunġa barup tüşkeç ümeyye oġlı ħırāşnı ķureyşlerge yiberdi 
ķureyşler ħırāşnı 

316.4 körgeçge öltürürge ķaśd ķıldılar likin ħırāş öltürüvden baǾżı bir ādemler menǾ 
ķılduķından ħırāş 

316.5 selāmet ķutulup ķaytdı śoñra resūl allah ĥażret-i Ǿömer maślaĥatı ile ĥażret-i Ǿoŝmānnı 
yiberdi ĥażret-i 

316.6 Ǿoŝmānnı ķureyşler ķabūl itdiler hem öziñe ŧavāf ķılurġa ruħśat didiler likin ĥażret-i 
Ǿoŝmān resūl allahġa 

316.7 ŧavāf ķılurġa ruħśat itmeseñiz ŧavāf ķılmaym didi ķureyşler ĥażret-i Ǿoŝmānnı ĥabs 
itdiler müǿminlerge 

316.8 ķureyşler ĥażret-i Ǿoŝmānnı ötürgenler digen ħaber işitildi resūl allah eytdi bulay bolġaç 
bizge śoġışuv 

316.9 lāzım diyü śaĥābelerni cıydı resūl allah samra aġaçı astında olturġanı ĥālde śaĥābelerge 
eytdi ķureyşler 

316.10 birlen śoġışurġa aślā ķaçmasķa bįǾat biriñiz didi śaĥābeler hemmesi birden bįǾat birdiler 

(  

316.11 ) bes allah (teǾa) müǿminlerniñ köñillerinde bolġan nerseni (iħlāślarnı) bildi 

( ) 

316.12 bes müǿminler üzerine ķararnı ve ŝebātnı indürdi ( ) daħı müǿminlerni 
yaķın bolġan açuv 

316.13 birlen (ħayberni yā ki mekkeni aluv birlen) ŝevābladı ( ) daħı köp 
ġanįmetler (ħayber 

316.14 ġanįmetleri) birlen ŝevābladı (ülüşledi) ol ġanįmetlerni müǾminler alurlar 

( ) 
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316.15 daħı allah her işde ġālib ve ĥikmetni riǾāye ķıluvçı boldı 

( ) allah sizge 

316.16 ħayber ġanįmetinden başķa köp ġanįmetler vaǾde ķıldı ol ġanįmetlerni siz alursız 

( ) 

316.17 bes allah sizge bu ġanįmetni (ħayber ġanįmetni) aşuķdurdı ( ) daħı 
sizden 

316.18 ādemlerniñ (ħayber ehliniñ hem ehl-i ħayberge yardem birürge kilgen benį esed ve 
ġaŧafān 

316.19 ķabįleleriniñ yā ki ķureyşlerniñ) ķollarunı ŧıydı ve köñillerine ķorķu tüşürdi 

( ) 

316.20 bu ādemlerniñ ķollarnı sizden ŧıyuv yā ki aşuķdurulġan ħayber ġanįmetlerni müǿminler 
şükrāne ķılsunlar yā ki 

316.21 alsunlar içün hem müǿminlerge Ǿalāmet bolsun içün müǿminler ol Ǿalāmet birlen bu 
işniñ allahdan boluvını 

316.22 bilürler ( ) daħı allahnıñ sizni toġrı yolġa köndürüvi içün yaǾnį 
allahnıñ 

316.23 fażlına uşanuv hem allahġa işni tapşıruv yolına ( ) daħı sizniñ içün 
ikinçi 

316.24 ġanįmetler bar ol ġanįmetlerge hemįşe kādir bolmadıñız alay ( ) taĥķįķ 
ol ġanįmetler birlen 

316.25 sizge üstünlik birdi ol hevāzin yā ki fāris ġanįmetleri yaǾnį ol ġanįmetlerde tizden sizge 
bolaçaķ 

316.26 maǾnāsında ( ) daħı allah her bir nerse üzerine küçi yitküçi boldı 

(  

316.27 ) ve eger mekke ehlinden kāfirler ĥudeybiye yılında sizniñ birlen 
śoġış ķılġan bolsa 

316.28 idiler śulĥ ķılmasalar idi ( ) elbette artlarunı döndürgenler bolur idi yaǾnį 



  1864

316.29 ciñilgenler bolur idi ( ) muñın śoñında özlerini śaķlay turġan 
yaķınnı 
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317.1 hem de yardem ķıluvçını tapmaslar idi ( ) mundan ilk ötken 
ümmetlerde 

317.2 peyġamberlerniñ śoġışda üstün boluvlarunı allah iski ve ötken senet ķıldı 

( ) 

317.3 ve ey muĥāmmed Ǿahm sin allahnıñ seneti (Ǿādeti) içün özgertilüvni tapmassun allahü 
teǾālā mekkeniñ ķahr 

317.4 ve ġalebe birlen śoġışup açıluvı ĥaķında śulĥ birlen açılmavı ĥaķında źikr ķılınaçaķ 
āyetni indürdi 

317.5 ( ) ey müǿminler ve ol allah şundayın allahdur mekke ehliniñ 
ķollarunı sizden 

317.6 ŧıydı ( ) daħı sizniñ ķollaruñıznı mekke ehlinden ŧıydı ( ) 
mekkeniñ içinde 

317.7 ( ) sizni mekke ehli üzerine ķudretli ve irkli ķılġannıñ 
śoñında ķudretli 

317.8 ve irkli ķıluv elbette ķahr ve ġalebe birlen açıldı digen sözine delālet ķıladur imām şāfiǾį 
mekke 

317.9 şehri śulĥ birlen açıldıdı bu vāķıǾa ĥudeybiyede boldıdı çünki ebū cehl oġlı Ǿikrime biş 

317.10 yüz Ǿasker birlen ĥudeybiyege kildi resūl allah añar ķarşı bir ķadar Ǿasker birlen velįd 
oġlı ħālid 

317.11 rađiallah ġınanı yiberdi ĥażret-i ħālid Ǿikrimeniñ Ǿaskerini ciñdi hem mekke dįvārlarına 
ķuvup 

317.12 kiritdi śoñra özi kiri ķaytdıdı hem bu sūre fetĥ-i mekkeden burun indidi (beyđāvį) 

317.13 likin bu ĥükmler hemmesi māżį śįġası birlen źikr ķılındı bes bu ĥükmler ižhār-ı ġaybde 
resūl allahġa 
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317.14 muǾcize bolur ümmetden ħaber bolur hem tefsįr-i ĥuseynde eyte bu vāķıǾa ĥudeybiyede 
boldıdı çünki kāfirlerden yitmiş 

317.15 ķadar ādem śaĥābelerni öltürüv birlen tañ vaķtinde ĥudeybiyege kildiler śaĥābeler 
bularġa ġālib bolup bularnı 

317.16 tutup aldılar resūl allah āzād ķılup yiberdidi (allahu aǾlem bi’l-sevāb) 

( ) daħı 

317.17 allah sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizni körüvçi boldı ( ) ol mekke kāfirleri 
şundayın 

317.18 ādemlerdür kāfir boldılar ( ) daħı sizni mescid-i ĥarāmdan 
(ŧavāf ķıluvdan) 

317.19 ŧıydılar ( ) daħı mekkege yiberile turġan ķurbanlıķdan ŧıydılar ( ) 
boġazlana 

317.20 turġan ornına irişüvinden ŧıyılmış bolġan ĥālde ol hedy hedyniñ bolġazlana turġan ornı 

( ) bes 

317.21 bu āyet ĥacdan menǾ ķılınġan hedyni boġazlay turġan orunı ĥaremge ħāś boluvına 
delālet ķıladur 

317.22 likin śāĥib beyđāvį eyte maǾrūf ornı mini maǾnāsına başķa orunda boġazlarġa yaramay 
digen söz 

317.23 tügil ve ālā resūl allah ĥacdan menǾ ķılınġan ornında boġazlamas idi diyü ĥanefįniñ 
delįlni redd ķıladur 

317.24 ( ) eger de mekkede müǿmin irler birlen müǾmine ħatunlar 
müşrikler birlen 

317.25 ķaŧış mevcūd bolmasalar idi ( ) siz ol müǿmin irler birlen müǿmine ħatunlarnı 
müşrikler 

317.26 birlen ķaŧnaşķanlıķları içün įmān śıfatı birlen gine bilür bolmadıñız idi yaǾnį siz bilmey 
ve tanımay 

317.27 turġan müǿmin ve müǿmineler mekke bolmasa idi ( ) ol müǿmin irler birlen 
müǿmine ħatunlarnı 

317.28 ŧabŧavıñıznıñ (helāk itüviñiz) mekrūhligi bolmasa idi ( ) bes eger 
helāk 
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317.29 ķılsañız alar  ŧarafından sizge günāh ve ķaŧılıķ (kefāret diyet ve ĥāsret kibiler) irişür idi 

( ) 
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318.1 bilüvden başķa bolġanıñız ĥālde helāk ķıluvıñıznıñ mekrūhligi bolmasa idi yaǾnį 
müşrikler arasında 

318.2 tura turġan müǿminlerni tanumayınça helāk ķıluvıñıznıñ alarnı helāk ķıluv birlen 
öziñizge günāh ve ķaŧılıķnıñ 

318.3 irişüviniñ ķabāĥatligi bolmasa idi mekke ehlinden sizniñ ķollarıñıznı ŧıyılmaġan bolur 
idi maǾnāsında 

318.4 ( ) mekkede bolġan müǿminlerni śaķlav içün mekke 
kāfirlerinden allahnıñ sizniñ 

318.5 ķollarıñıznı ŧıyuvı allahnıñ raĥmetine tilegen ādemini kiritüvi içündür ( ) eger 
müǿminler kāfirlerden 

318.6 ayurġan bolsalar idi ( ) mekke ehlinden kāfir bolġan 
ādemlerni 

318.7 rencitküçi Ǿaźāb birlen ķılur idük ( ) ey muĥammed (Ǿahm) şol vaķtni 
isiñe 

318.8 tüşür ol vaķtde kāfir bolġan ādem dılar (ler ķıl ) köñillerinde 

( ) ĥaķnı bilüvden  

318.9 ŧıya turġan nādānlıķ ġayreti bolġan ġayretni vaǾāzletüvni 

( ) 

318.10 bes allahü teǾālā resūline hem müǿminlerge ŝebātnı ve vaķārnı indürdi resūl ekrem 
śallallahü Ǿaleyh ve sellem ĥudeybiyege 

318.11 kilgeç  ķureyşler aralarından śaylap Ǿömer ve oġlı süheylni ǾabduǾl-uzzā oġlı ĥuveytibni 
ĥafś oġlı 

318.12 mikraznı yiberdiler muĥammed (Ǿahm) ge eytiñiz bu yıl medįnege kiri ķaytup kitsün 
kileçek yılġa üç kün 
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318.13 mekkege kilüp ŧavāf ķılurġa ruħśat itemiz diyü resūl allahġa şol ŧarįķ eytdiler resūl allah 
rāżı 

318.14 boldı aralarında Ǿahdnāme yazmaķ boldılar resūl allah ĥażret-i Ǿalige yazarġa ķoşdı 
“bismi’l-lahi’r 

318.15 -raĥmani’r-raĥįm” diyü başda yaz didi ķureyşlerden bu üç kişi biz bu sözni bilmeymiz 

“  “ diyü 

318.16 yazdıdılar yine de resūl allah eytdi ey Ǿalį “  “ diyü yaz 
didi yine 

318.17 bu ķureyş ilçileri eytdiler eger biz sini allahnıñ resūli diyü bilsek idi beytu’l-lahda ŧavāf 
ķıluvdan 

318.18 sini ŧıymas idük hem siniñ birlen śoġış da ķılmas idük didiler 

“  

318.19  “ diyü yaz didiler resūl allah eytdi ey Ǿalį alar tilegençe yaz 

“  

318.20  “ didi müselmānlarnıñ bu işke ġayretleri kildi ve śoġışmaķçı boldılar 
allah teǾa 

318.21 köñillerine yumşaķlıķ ve ķarār indürdi ( ) daħı müǿminlerge allah 
taķvālıķ sözini 

318.22 lāzım itdi yaǾnį şehādet kelimesini yā ki ĥaķlıķ kelimesini yā ki bismi’l-lahi’r-
raĥmani’r-raĥįm muĥammed resūl allah 

318.23 digen sözini ( ) daħı müǿminler bu taķvālıķġa sebeb bolġan sözge 
lāyıķraķ 

318.24 ve ehlirek boldılar başķalardan ( ) daħı allah (teǾa) her nerseni bilüvçi 
boldı bes 

318.25 her nersege ne nerse ehl idükni de bilür allah teǾa Ǿumre ĥaccında tüklerni kiterüv şarŧ 
boluv ĥaķında źikr ķılınaçaķ 

318.26 āyetni indürdi ( ) taĥķįķ allah öziniñ resūlniñ tüşini rast ķıluvı 

318.27 ( ) kāmil ĥikmet birlen körgen tüşünde rast ķıluvı ol hikmet şol įmānı ķavį 
bolġan ādem 
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318.28 birlen įmānı żaǾįf ādemni ayuruvnı ķaśd ķılur ( ) ķasem itüp 
eytemün mescid-i 

318.29 ĥarāmġa kileçek yılda kirürsiz ( ) eger allah kirüviñizni tilese 

(  
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319.1 emįn bolġanıñız ĥālde daħı baş saçlarıñıznı kitürgeniñiz daħı ķısķartķanıñız ĥālde 

( ) ķorķmaġanıñız 

319.2 ĥālde ( ) bes allahnıñ siz bilmegen nerseni (mekkege kirüvni bir yıl 
kiçüktürüvde bolġan 

319.3 ĥikmetni) bilüvi ( ) bes allah mekkeni açuvdan yā ki mekkege 
kirüvden başķa 

319.4 yaķın açuvnı (ħayberni aluvnı) taķdįr ķıluvı bu āyet nuzūline sebeb şol resūl allah bir 
vaķtde tüşinde 

319.5 öziniñ hem śaĥābeleriniñ emįn bolġanları ķorķmaġanları ĥālde mekkege kirüvini kördi 
her ķayusı 

319.6 saçlarunı kiterdiler ve ķısķartdılar bu tüşini śaĥābelerge süyledi śaĥābeler şādlandılar 
hem bu vāķıǾa 

319.7 bu yıl bola diyü gümān ķıldılar resūl ekrem ĥudeybiyege barġaç müşriklerniñ ŧavāfdan 
menǾ ķıluvları sebebli 

319.8 kileçek yılġa ķadar müşrikler birlen śulĥ ķılup ķaytdı (śulĥ ĥudeybiye şol) şundan śoñ 
śaĥābelerniñ 

319.9 baǾżısı eytdiler allah birlen ķasem itüp eytemiz saçlarımıznı kitermedük de 
ķısķartmaduķ da beytu’l-lahnı körmedük de 

319.10 didiler şundan śoñ bu źikr ķılınġan āyet indi yaǾnį resūl allahnıñ tüşi rast likin siz tav 
yılda 

319.11 ħaŧāǿ ķıldıñız bu tüşiniñ mūcibi bu yıl bola diyü žann ķıldıñız maǾnāsında allah teǾa 
islām şerāfeti ve islām dįniniñ 
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319.12 bütün başķa dįnlerge üstün boluvı hem śaĥābelerniñ fażįleti ĥaķında źikr ķılınaçaķ 

āyetni indürdi (  

319.13 ) ol allah (teǾa) şundayın allahdur öziniñ resūlini ĥaķlıķ 
birlen hem ĥaķķ 

319.14 bolġan dįn (islām dįni) birlen yiberdi ( ) islām dįnni bütün dįn 
üzerine üstün 

319.15 ķıluvı içün yaǾnį başķa dįnlerniñ ĥaķķ bolġanları nesħ ķıluv (almaşduruv) birlen ve bāŧıl 
bolġanlarnı 

319.16 bāŧıl ķıluv birlen bütün dįn üzerine üstün ķıluvı içün ( ) daħı vaǾde 
ķılġan nersesiniñ 

319.17 şiksiz boluvına yā ki resūl allahnıñ peyġamber boluvına şāhid boluv yüzinden allah 
yitdi munıñ śoñında allahü teǾālā 

319.18 resūlini beyān ķılup eytedür ( ) muĥammed (śallallahü teǾa Ǿaleyh ve sellem) 
allahnıñ dįn üyretür içün 

319.19 yibergen ilçidür ve peyġamberidür allahü teǾālā śaĥābelerniñ münāķıblerini ve 
fażįletlerini beyān ķılup eytedür 

319.20 ( ) daħı muĥammed (Ǿahm) birlen birge śoĥbetdeş bolġan 
ādemler (yaǾnį bütün 

319.21 śaĥābeler) kāfirler üzerine ķatılardur şefķatsizlerdür ( ) öz aralarında 
şefķatlilerdür 

319.22 busı śaĥābelerniñ bendeler birlen bolġan münāķibleri ammā allah teǾa birlen bolġan 

ĥālleri (  

319.23 ) ol śaĥābelerni körürsün sin rukūǾ ķıluvçılar ve secde ķıluvçılar 

( ) 

319.24 allahdan fażlını daħı rıżālıķını istegenleri ĥālde ( ) ol śaĥābelerniñ 

319.25 secde eŝerinden bolġan ĥālde yüzlerindedür yaǾnį mānlaylarında ĥāśıl bolġan Ǿalāmet 
secde eŝerindendür 

319.26 bu āyet bütün śaĥābelerniñ münāķıbleri ĥaķında likin baǾżı müfessirler her lafžı dört 
ħalįfeden birisine işāret 
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319.27 digenler meŝelā ( ) ebū bekr el-śıddīķġa işāret çünki ebū bekr resūl allah 
birlen cil ŝūrdegi çuķurda 

319.28 birge boldı hem seferde ve ĥażirde köp vaķt birge boldı ( ) ĥażret-i 
Ǿömerge işāret çünki 

319.29 ĥażret-i Ǿömer kāfirlerge bik ķatı boldı ( ) ĥażret-i Ǿoŝmānġa işāret çünki 
ĥażret-i Ǿoŝmān 
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320.1 ġāyet şefķatli ve edebli boldı ( ) ĥażret-i Ǿalįge işāret çünki ĥażret-i Ǿalį 
Ǿābid ve zāhid 

320.2 rākiǾ ve sācid boldı likin bu körkem śıfatlar her bir śaĥābede tapılduķı içün her birisi 
ĥaķında boluvı 

320.3 münāsibrek ( ) bu źikr ķılınġan śıfatlar śaĥābelerniñ tevrātdagi 

śıfatlarıdur (  

320.4 ) daħı śaĥābelerniñ incįldegi śıfatlarıdur ( ) yafraķ içini 
çıġarġan 

320.5 igin kibidür ( ) bes ol igin niçke yafraġını ķutladı bes ol 
yafraķ 

320.6 ķalunaydı śoñra śābį üzerine toġrı baśup turdı ( ) ol igin ķoyılıġı hem 
ķuvveti 

320.7 ve ķalunlıġı hem ķaravda körkemligi sebebli igin saçuvçılarnı Ǿaceblendürür şunıñ kibi 
śaĥābelerde 

320.8 islāmnıñ başında bik az idiler śoñra köpeydiler ve ķuvvetlendiler işleri teraķķį itdi bütün 
ādem 

320.9 Ǿaceblendi ( ) allahü teǾālā śaĥābelerni artuvlarında ve teraķķį itüvlerinde 
iginge oħşatdı 
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320.10 śaĥābelerge kāfirlerni açulanduruv içün ( ) allah (teǾa) 
śaĥābeler 

320.11 cinsinden įmān kitürüp de izgü Ǿamel ķılġan ādemlerge vaǾde ķıldı ( ) 
yarlıķavnı daħı 

320.12 uluġ ecrni (ucmaħnı) (fetĥ sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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320.13 (ķırķ toķızınçı sūre ĥucurat sūresi medįnede ingen on sikiz āyet) 

320.14 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm  

320.15 ( ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) işlerden 
hiçbir 

320.16 işni allah hem resūl allah ĥużūrında ilk ķılmañız yaǾnį allah hem resūl allah ĥükm 
ķılmasdan burun bir işni de 

320.17 ķatǾ ķılmañız ( ) daħı ĥükmine ħilāflıķ ķıluvda allahdan ķorķıñız 

( ) düristlikde 

320.18 allah sizniñ sözleriñizni işitüvçidür işleriñizni bilüvçidür bu āyetniñ nuzūline sebeb şol 
imām ĥasanıñ rivāyetine 

320.19 bināǾen bir vaķtde ķurbān Ǿıydı küninde ħalķ Ǿıyd namāzından burun ķurbānlarnı 
boġazladılar şundan śoñ 

320.20 bu āyet indi resūl allah ħalķġa ķurbānlarunı ķaytadan boġazlav birlen emr ķıldı yaǾnį 
ikinçi ķurbān 

320.21 boġazlañız didi ħalķnıñ Ǿıyd namāzından ilk ķurbānlarnı boġazlavları fiŧr śadaķasına 
ķıyās birlen 

320.22 eytdi çünki fıŧr śadaķasını Ǿıyd namāzından burun birüv müsteĥab bes bu rivāyetge 
bināǿen bu āyet imām-ı 

320.23 aǾžamnıñ şehrde Ǿıyd namāzından burun ķurbān boġazlav dürist tügil digen sözine delįl 
boladur ammā 

320.24 ķaryelerde dürist ammā ĥażret-i Ǿāǿişeniñ rivāyetine bināǿen bu āyetniñ nuzūline sebeb 
ĥażret-i mesrūķ eyte şik 

320.25 küninde ĥażret-i Ǿāǿişe ķaŧına kirdim ĥażret-i Ǿāǿişe cāriyesine eytdi bu ādemge bal içür 
diyü min rūzemün 

320.26 didim ĥażret-i Ǿāǿişe eytdi bu şik küniniñ rūzesinden allahü teǾālā ŧıydı hem bu ĥaķda 
āyet indürdi 

320.27 diyü ĥażret-i Ǿāǿişe sözine ķaraġanda bu āyet şik küniniñ rūzesinden nehy ĥaķında 

boladur (  

320.28 ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) peyġāmberniñ 
tavışı üstine 

320.29 tavışlarıñıznı kötermeñiz yaǾnį peyġamber birlen söyleşseñiz anıñ tavışından artuķ 
ķıçķurup söyleşmeñiz 

 



  1873

II / 321 

 

321.1 ( ) daħı peyġamberge söz birlen ķıçķurmañız ( ) 
baǾżıñıznıñ baǾżıñızġa 

321.2 ķıçķuruvı kibi belki söyleşkende tavışlarıñıznı peyġamber tavışından aķrunraķ ķılıñız yā 
ki resūl allahġa 

321.3 ismi birlen (muĥammed diyü) daħı künyesi birlen (ebū el-ķāsım) diyü nidāǿ ķılmañız 
belki peyġamber yā ki resūl 

321.4 diyü nidāǿ ķılıñız maǾnāsında ( ) Ǿamelleriñizniñ yoķġa 
çıġuvından ķorķuv 

321.5 içün ĥālbūkim siz Ǿamelleriñizniñ yoķġa çıġuvını bilmessiz ķays oġlı  ŝābitniñ ķulaġı 
avır işitedür 

321.6 idi özi bik ķıçķurup söyleydür idi bu āyet ingeç resūl allah ĥużūrına barmas boldı resūl 
allah 

321.7 ŝābitni izletti hem çaķırtdı ŝābit kilgeç eytdi ey allahnıñ resūli siñe bu āyet indi min 

321.8 ķıçķurup söyleşe turġan irmün eger siniñ ĥużūrıña kilsem ķıçķurup söyleşsem 
Ǿamelimniñ bāŧıl boluvından 

321.9 ķorķamun şol sebebli ĥużūrıña ķilmey yürüym didi resūl allah eytdi bu āyet taĥtına sin 
kirmeysün sin izgülik birlen 

321.10 tirüklik ķılasun izgülik birlen ölürsün hem sin ucmaħ ehlindensün didi mundan 
fehmlendi resūl allah ĥużūrında 

321.11 ħorlav ŧarįķi birlen yā ki resūl allahnı istiħfāf ŧarįķi birlen ķıçķurup söylevniñ yaramavı 

(  

321.12 ) düristlikde şundayın ādemler resūl allah ĥużūrında edeb śaķlav içün yā ki 
allahnıñ 

321.13 ŧıyuvından ķorķuv içün tavışlarunı töpen aķrun ķılurlar 

( ) 

321.14 bu śıfatda bolġan ādemler allah köñillerini taķvālıķ içün śāf ķılġan ādemlerdür yā ki 
allah köñillerini 

321.15 taķvālıķ içün imtiĥān ķılġan ādemlerdür maǾnāsında ( ) ol śıfatlı 
ādemlerge allahdan 
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321.16 yarlıķav daħı uluġ ecr bardur ( ) düristlikde şundayın 
ādemler 

321.17 siñe ĥücrelerniñ ŧaşından ķıçķururlar ( ) ol ādemlerniñ köpisi Ǿaķllı 
bolmaslar 

321.18 çünki Ǿaķl ĥüsn edebli tiley bigrekde peyġamberlik manśībında bolġan ādem birlen bu 
āyet benū temįmniñ 

321.19 baǾżı eşrāfı ĥaķında indi alar yitmişlep ādem birlen ķaylūle vaķtinde resūl allahġa 
kildiler resūl allah 

321.20 ħatunlarınıñ baǾżısınıñ ĥücresinde idi ĥücre ŧaşından ķaŧı ŧavış birlen resūl allahġa 

ķıçķurdılar (  

321.21 ) ve eger ĥücre ŧaşından ķıçķuruvçılar siniñ özleriniñ yanına 
çıķġan vaķtiñe ķadar 

321.22 śabr itüp tursalar idi ( ) elbette aşuġup ķıçķuruvdan alar içün śabr itüv 
izgürek 

321.23 bolur idi ( ) ve allah (teǾa) günāhlarnı yarlıķaġuçı hem raĥmet ķılġuçıdur 
yaǾnį resūl 

321.24 allahnı uluġlavnı ķoyup edebsizlik ķıluvçılarnı da naśįĥat ķıluvı birlen gine kifāyelendi 
allah teǾa fāsıķ 

321.25 (yavız ādemniñ) ĥaber birüvi vaķtinde tikşirüv tiyüş boluv ĥaķında źikr ķılınaçaķ āyetni 

indürdi (  

321.26 ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) eger sizge yavız ādem bir 
ħaber kitürse 

321.27 kirek nindi yavız ādem bolsun ve kirek nindi ħaber bolsun ( ) bes ol fāsıķ 
ħaberini 

e ĥāl žāhir bolġanġa ķadar toķtap turuvıñız (321.28 tikşiriñiz v ) nādānlıķ 

 mekrūh bolġanlıķı içün yaǾnį bir ķavmniñ ĥāllerini bilmeyinçe ol ķavmge 
yavızlıķ ķılurġa 
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birlen bir ķavmge 

321.29 irişüviñiz
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322.1 ķaśd ķıluvıñız yaramas iş bolġanlıķı içün ( ) bes ķılġan 

322.2 ökünüvçiler bolup evrilirsiz bu āyet nuzūline sebeb şol resūl ekrem bir vaķtde Ǿuķbe 

322.3 benū el- muśŧāliķġa vācib śadaķalarunı alurġa yiberdi Ǿuķbe oġlı velįdniñ benū el- 

idi Ǿuķbe oġlı velįd benū el el- muśŧāliķġa barġaç uluġlap ķarşı aldılar likin velįd 

ge kileler diyü ķorķdı şundan śoñ śadaķalarunı śoramay ve ni 

ūl allahġa kiri ķaytdı hem resūl allahġa yalġanladı zekevet śadaķasını 

322.7 mürted bolġanlar mini öltürmekçi boldılar didi resūl allah benū el- el- muśŧāliķ birlen 

o o

2.9 ĥażret-i ħālid yazup tiķşirdi hemmesi dįnlerinde ŝābit zekevetlerüni birdiler 

nerseñizge 

oġlı velįdni 

muśŧāliķġa ķılġan cināyeti 

322.4 bar 
öziniñ 

322.5 cināyeti sebebli öltürür
içün kildükni de 

322.6 eytmey res
birmediler özleri 

śoġışuvnı ķaśd ķıldı 

322.8 şundan ś ñ bu āyet indi resūl allah iķǾanı tikşirürge velįd ġlı ĥażret-i ħālidni yiberdi 

32

(  

322.10 ) daħı biliñiz düristlikde sizniñ içiñizde allahnıñ resūli bardur 

(  

322.11 ) eger allahnıñ resūli işlerden köbisinde sizge iŧāǾat ķılsa yaǾnį sizniñ 

ġırlıķġa ve helāklikge tüşürür idiñiz yaǾnį śaĥābelerniñ baǾżısı benū 

śdįķ ķıluvını resūl allah

322.14 allahü teǾālā şunı redd ķılup bu āyetni indürdi 

fikriñiz boyınça 

322.12 iş ķılsa siz a
muśŧaliķ birlen 

322.13 śoġış ķıluv fikrini hem Ǿuķbe oġlı velįdniñ sözini ta ġa añlatdılar 

( ) ve likin allah 

2.15 süyükli ķıldı

sizge įmānnı 

32  ( ) daħı įmānnı köñilleriñizde ziynetli körkem ķıldı 

(  

322.16 ) daħı sizniñ üzeriñizge ķüfrni daħı allahnıñ iŧāǾatinden 
çıġuvnı daħı 
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322.17 günāhlarnı mekrūh ķıldı allahü teǾālā bu āyetde benū el- muśŧaliķ birlen śoġışuvnı 
Ǿuķbe oġlı velįdniñ 

322.18 sözini taśdįķ ķıluvnı maǾķūl körgen śaĥābelerniñ Ǿöźrini beyān eytdi yaǾnį śaĥābelerniñ 
įmānnı 

322.19 ifrāŧ süyüvleri ve küfrni artuķ mekrūh körüvleri benū el muśŧaliķ birlen śoġışnı velįd 
sözini taśdįķni 

322.20 maǾķūl körüvge yükledi ( ) bu śıfatda bolġan śaĥābeler alar ĥaķķ yolġa 
irişüvçiler 

322.20 ( ) bu įmānnı muĥabbetli ķıluv ve küfrni mekrūh ķıluv allahdan fażl içün 
daħı enǾām içündür 

322.21 ( ) daħı allah müǾminlerniñ ĥāllerini bilüvçidür daħı fażlında ve enǾāmında 
ĥikmet iyesidür 

322.22 allahü teǾālā ĥaķlıķda bolġan imāmdan baş tartuvçı ādemni öltürüvniñ vācib boluvı 
ĥaķında źikr ķılınaçaķ 

322.23 āyetni indürdi ( ) ve eger müǾminlerden iķi cemāǾat śoġış 
ķılsalar 

322.24 ( ) bes bu iki cemāǾat arasını ıślāħ ķılıñız yaǾnį vaǾažlañız allahnıñ 
ĥükmine çaķırıñız 

322.25 eger ķabūl itseler bik yaħşı ( ) bes eger vaǾažnı hem allahnıñ 
ĥükmine 

322.26 çaķıruvnı ķabūl ķılmasa eger iki cemāǾatniñ ikinçisine žulm ve cebr ķılsa 

(  

322.27 ) bes siz žulm ve cebr ķılġan cemāǾatni öltüriñiz allahnıñ ķoşķan işine ve 
ĥükmine ķaytķanlarına 

322.28 ķadar ( ) bes eger žulm ve cebr ķıluvçı cemāǾat śoġışķannıñ 
śoñında 
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323.1 allahnıñ ķoşķan işine ve ĥükmine ķaytsa bes bu iki cemāǾat arasını toġrılıķ birlen ıślāĥ 
ķılıñız 

323.2 yaǾnį allahnıñ ĥükmine muvāfıķ ve hiçbir cemāǾatke žarar ķılmay ıślāĥ ķılıñız (

 ) daħı her işde 

323.3 toġrı boluñız ( ) düristlikde allah toġrılıķ ķıluvçılarnı dost körür bu 
āyetniñ 

323.4 nuzūline sebeb şol resūl ekrem bir vaķtde enśārdan baǾżısınıñ meclisine barup  işek 
üzerine 

323.5 aŧlanġanı ĥālde toķtadı resūl allahnıñ işegi bol itdi ubey oġlı burnını tutdı  işekiñni 

323.6 yiber bulaynıñ ķabāĥat issi bizni rencite didi revāĥa oġlı Ǿabdu’l-lah eytdi ve allah resūl 
allahnıñ 

323.7 işeginiñ bulay siniñ misk issiñden de ħoşraķ didi resūl allah ötüp kitdi resūl allah kitkeç 

323.8 söz köpeydi sögişdiler ve ķıçķurışdılar ubey birlen Ǿabdu’l-lah bin revāhānıñ ķavmi 
yaǾnį evs birlen ħazrec 

323.9 ķabįleleri kildi bik ķaŧı śoġışdılar yaǾnį ŧayaķlar birlen yā ki ķollaru başmaķlar birlen 
śoġışdılar resūl allah 

323.10 kiri ķaytup aralarnı ıślāĥ ķıldı ĥaķlıķda bolġan imāmnıñ iŧāǾatinden çıķġan ādemge baġı 
diyler 

323.11  bes bu āyetde baġını ķatliniñ vucūbına delālet bar beyđāvį iyesi eyte bu āyetde baġınıñ 
müǾmin boluvına 

323.12 hem śoġışdan toķtasa öltürürge tiyüş bolmavġa delālet bardı keşşāf iyesi bu revişçe 
beyān ite müselmānlardan 

323.13 bolġan iki cemāǾatnin śoġışuvı žulm ŧarįķinçe bolur yā ki aralarında bir şübhe içün 
bolur eger žulm 

323.14 ŧarįķinçe bolsa aralarnı ıślāħ tiyüş eger ıślāħnı ķabūl ķılmasalar śoġışuv tiyüş eger 
aralarında 

323.15 bolġan şübhe içün bolsa ol şübheni delįller birlen yiberüv tiyüş şübheni yibergeçde 
toķtamasalar śoġışuv 

323.16 tiyüşdi imām ĥaķdan murād Ǿādil ve Ǿāķl-i bāliġ ve āzād bolup ķureyş neslinden bolġan 
imām murād imāmeti 

323.17 resūl allahdan fen birlen yā ki öziniñ aldındaġı imāmdan yā ki bįǾat birlen ŝābit bolurġa 
kirek baġınıñ 

323.18 ĥükmleri fıķh kitāblarında meźkūr andan ķaralsun bir türli tefsįrden tiyüşli ķadarsını 
çöplep yazduķ 
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323.19 ( ) ançaķ müǿminler her birisi ķardeşlerdür yaǾnį bütün müǿminniñ 
arasında ata ĥükminde bolġan 

323.20 bir aślġa (ĥayat-ı ebediyeni mūcib bolġan įmānġa) mensūb boluvları cihetinden 

ķardeşlik bar (  

323.21 ) bes ķardeşleriñiz arasını tüzük ķılıñız ( ) daħı ĥükmine ħilāflıķ 
ķıluvda allahdan ķorķıñız 

323.22 ( ) allahdan ķorķuñız üzerine raĥmet ķılınmış boluvıñız içün 

( ) ey 

323.23 įmān kitürgen ādemler ( ) bir ķavm ikinçi ķavmden masħara ķılmasun 

(  

323.24 ) allah ĥużūrında masħara ķılınmış ķavmniñ masħara ķıluvçı ķavmden izgü 

boluvları yaķındur (  

323.25 ) daħı ħatunlar ħatunlardan masħara ķılmasun ( ) masħara 
ķılunmış 

323.26 ħatunlarnıñ allah ĥużūrında masħara ķıluvçı ĥatunlardan izgü boluvı yaķındur yaǾnį 
müǿmin irlerniñ ve müǿmine 

323.27 ħatunlarnıñ baǾżısı baǾżısından masħara ķılmasun çünki masħara ķılınmış ādem baǾżı 
vaķtde allah ĥużūrında 

323.28 masħara ķıluvçıdan izgü bolur ( ) daħı öziñizni Ǿayblamañız yaǾnį 
müǿminler baǾżısı baǾżısını 

323.29 Ǿayblamasun bütün müǿmin bir can ve bir ten ĥükminde ( ) daħı 
baǾżıñız baǾżıñıznı yavız laķap birlen 
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324.1 (ķoşam at) birlen ündemeñiz ( ) įmānġa kirdükleri ve įmān birlen 
şöhret 

324.2 tapduķları śoñında bozuķlıķ birlen źikr ķılınmış boluvları müǿminler içün ni yavız 
źikrdür mundan murād 
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324.3 müǿminlerge küfrni fesķni nisbetniñ ķabāĥat boluvını bildürüv bu āyetni ĥayn ķızı 
ĥażret-i śafiye ĥaķında indi 

324.4 digenler ĥażret-i śafiye bir vaķtde resūl allahġa kildi ve eytdi ey allahnıñ resūli miñe 
ħatunlar iķi yehūdįden 

324.5 ŧuvġan yehūdiye (cebrį ķızı) diyü eyteler didi resūl allah eytdi sin ħatunlarġa minim 
atam (hārūn) atam 

324.6 birlen bir toġma ķardeşim (mūsā) irem muĥammed (Ǿahm) diyü eytmediñ mi didi 

( ) 

324.7 ve kimlerdür allah ŧıyġan işlerden tevbe ķılmaslar ol kişiler žālimlerdür yaǾnį ŧāǾat 
ornına günāhnı ķoyuv 

324.8 sebebli žulm ķıluvçılardur ( ) ey įmān kitürgen ādemler 

( ) 

324.9 žannıñ köpisinden śaķlanıñız yaǾnį žandan bir çitde bolıñız teǿmil birlen ol žannıñ nindi 

324.10 ķabįleden boluvı bilingenge ķadar yaǾnį žann ĥarām mı ĥelāl mi çünki žannıñ iyerüv  
vācib bolġanı bar 

324.11 meŝelā Ǿameliyātda delįl ķaŧǾį bolmaduġında žann birlen Ǿamel ķılına daħı allahġa ĥüsn-
i žann kibi hem žannıñ ĥarām 

324.12 bolġanı bar iǾtiķādlarda žange iyerüv kibi daħı delįl-i ķaŧǾįge muħālif bolġan žange 
iyerüv müǿminlerge 

324.13 yavız žan ķıluv kibi daħı žannıñ mübāĥ bolġanı bar dünyā işlerindegi žann kibi 

( ) düristlikde 

324.14 žannıñ baǾżısı günāhdur ( ) daħı müselmānlarnıñ 
Ǿayblerinden tikşirmeñiz 

324.15 daħı baǾżıñız baǾżıñıznı ġıybet ķılmasun yaǾnį baǾżıñız baǾżıñıznı artında yavızlıķ 
birlen źikr ķılmañız 

324.16 ( ) eyā sizniñ biriñiz ķardeşiniñ itini ölekse bolġanı ĥālde 
aşavnı 

324.17 yaratur mı ( ) ķardeşiñizniñ itni ölekse bolġan ĥālde aşañız diyü aldıñızġa 
kitürülse 

324.18 elbette mekrūh körürsiz hem mekrūh körüviñizni inkār da ķıla almassız ( ) 
ŧıyġan nersesinde allahdan 



  1880

324.19 ķorķıñız ( ) düristlikde allah ŧıyġan nersesinde ķorķġan ve günāhsından 
tevbe ķılġan 

324.20 ādemniñ tevbesini ķabūl ķıluvçıdur hem añar raĥmet ķıluvçıdur 

( ) 

324.21 ey ādemler biz sizni ir birlen ħatundan (ādem Ǿahm birlen ĥavvāǿ Ǿahmdan) yaratduķ yā 
ki her biriñizni 

324.22 ata birlen anadan yaratduķ maǾnāsında bes neseb birlen maķtanışuvıñızġa sebeb yoķ 

(  

324.23 ) daħı sizni bir aślġa mensūb bolġan uluġ cemāǾatler ķılduķ hem ķabįleler ķılduķ 
neseb ŧabaķaları 

324.24 altı iñ büyüki şaǾb anıñ içine köp ķabįleler kire andan töpenregi ķabįle anıñ içine 

324.25 köp Ǿimāreler kire andan töpenregi baŧn anıñ içine köp şaǾb kire andan śoñ iñ töpen 

324.26 faśīle bes resūl allah babalarından ħuzeyme şuǾayyib bola kenāna ķabįle bola ķureyş 
Ǿimāre bola baŧn bola hāşim 

324.27 faħź bola ĥażret-i Ǿabbās faśīla bola ( ) allah sizni şaǾb ve ķabįleler ķıluvı 
tanuşmaķlıġıñız içün 

324.28 yaǾnį baǾżıñıznıñ baǾżıñıznı tanuvı içün maķtanuvşuv içün tügil ( ) 
düristlikde 

324.29 sizniñ allah ĥużūrında ĥürmetlirekiñiz allahdan ķorķuvçıraġıñızdur çünki nefslerniñ 
kemāletke irişüvi ādemlerniñ 
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325.1 birisiniñ ikinçisinden artuķlıġı elbette taķvālıķ sebebli bola şunıñ içün de resūl allah 

(  

325.2 ) dimiş yaǾnį bir kişini ādemlerniñ ĥürmetliregi boluv 
şanlandursa 

325.3 ol kişi allahdan ķorķsun maǾnāsında ( ) düristlikde allah sizniñ 
žāhiriñizni hem bāŧınıñıznı 
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325.4 bilüvçidür ( ) bedevį Ǿarablar eytdiler biz çın köñillerimiz birlen įmān 
kitürdük 

325.5 diyü bu āyet benū esed ķabįlesinden bir gürūh ādemler ĥaķında indi alar açlıķ yılını 
medįnege kilüp resūl allah 

325.6 ĥużūrında kelime-i şehādetler daħı resūl allahġa eytdiler biz siñe yüklerimiz ve bala ve 
ħatunlarımız birlen 

325.7 kildük ve biz filān balaları kibi siniñ birlen śoġış ķılmaduķ didiler ĥāśıl śadaķa śoravnı 
añlatd 

325.8 ılar ve śoġış ķılmavları ve müselmān boluvları birlen minnet ķıldılar ( ) ey 
muĥammed 

325.9 (Ǿahm) bu bedevįlerge eyt siz įmān kitürmediñiz çünki įmān çın köñilden uşanuvçan 
köñilden 

325.10  uşanuv sizge ĥāśıl bolmadı eger çın köñilden uşanuv sizge ĥāśıl bolsa idi resūl allahġa 
müselmān 

325.11 boluvıñız ve śoġışmavıñız birlen minnet ķılmas idiñiz diyü ( ) likin siz 
žāhirde boy 

325.12 śunduķ diyü eytiñiz islām boy śunuv ve śulĥġa kirüv şehādet kelimesini bildüriñiz ve 
śoġış ķıluvnı 

325.13 ķoyuñız žāhirde boy śunuvıñızġa ġına delālet ķıladur çın įmānıñıznı bildürmeydür 

( ) 

325.14 ve bu künge ķadar sizniñ köñilleriñizge įmān kirmedi mundan śoñ ġına sizden įmān 

ümįd itilür (  

325.15 ) ve eger siz iħlāś birlen ve münāfıķlıķnı ķoyuv birlen allahġa hem allahnıñ 
resūline iŧāǾat ķılsañız 

325.16 ( ) allah sizniñ Ǿamelleriñizden (ecrlerinden) hiç nerseni kimitmes 

(  

325.17 ) düristlikde allah (teǾa) iŧāǾat ķıluvçılarnıñ kimçiliklerini yarlıķaġuçıdur hem 
alarġa raĥmet ķıluvçıdur 

325.18 ( ) ançaķ müǿminler şundayın ādemler ginedür (yaǾnį başķalar çın 

müǿmin tügillerdür) (  
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325.19 ) allahġa hem allahnıñ resūllerine çın köñillerinden uşandılar ( ) 
munıñ śoñında 

325.20 įmānlarında şik ķılmadılar ( ) daħı allahnıñ yolında (dįni 
içün) 

325.21 mālları ve özleri (cānları) birlen śoġış ķıldılar yaǾnį allahnıñ dįnini üstün ķılur içün 
māllarını ve cānlarnı 

325.22 śarf itdiler ve hiç birisini ķazġanmadılar ( ) bu śıfatda bolġan 
müǿminler alar ġınadur 

325.23 įmānlarında rastlar (başķalarnıñ įmānları niçük bola turġandur elbette rast bolmaylar 
digen söz) 

325.24 bu āyetde ĥaśr içün bolġan ( ) kelimesi ile ( ) kelimesinde fikr ķılurġa tiyüş 

(  

325.25 ) ey muĥammed (Ǿahm) eyt sin bedevį Ǿarablarge eyā allahġa dįniñizni 
üyretesiz mi yaǾnį biz įmān kitürdük 

325.26 digen söziñiz birlen allahġa dįniñizden ħaber biresiz mi ( ) 
ĥālbūkim 

325.27 allah köklerde daħı de yirlerde bolġan nerselerni bilür ( ) daħı allah 
her nerseni 

325.28 bilgüçidür allahġa yaşrun nerse yokdur bu ķadar şundan śoñ benį esed ķabįlesiniñ 
bedevįleri resūl allahġa kilüp 

325.29 ĥaķķ müǿmin idükleri birlen yemįn itdiler śoñra źikr ķılınaçaķ āyet indi 

( ) 
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326.1 ey muĥammed (Ǿahm) bedevį Ǿarablar siniñ üzeriñe müselmān boluvları birlen minnet 
ķılalar yaǾnį özleriniñ müselmān 

326.2 boluvlarnı siñe niǾmetden śanaylar ( ) ey muĥammed (Ǿahm) sin 
alarġa eyt miñe müselmān 
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326.3 boluvıñıznı minnet ķılmañız ( ) belki allah įmānġa 
köndürüvi 

326.4 özlerine sizniñ üzeriñizge minnet ķılur ( ) eger siz įmān daǾvāsında rast 
bolsañız 

326.5 sizniñ üzeriñizge minnet allah içündür ( ) düristikde allahü 
teǾālā köklerde 

326.6 ve yirlerde ġayb bolġan nerselerni bilür ( ) daħı allah sizniñ ķılġan 
nerseleriñizni 

326.7 körgüçidür kirek yaşrun ve kirek āşikāre ķılıñız. (ĥucurāt tercemesi tamām boldı). 
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326.8 (illinçi sūre (ķa) sūresi mekkede ingen cemǾį ķırķ biş āyet) 

326.9 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

326.10 (ķa) sūre ismi yā ki allah birlen resūli arasında bir sır ( ) başķa kitāplarġa 
ķaraġanda 

326.11 uluġlıķ ve şerāfet iyesi bolġan ķurān birlen ķasem itüp eytemün muĥammed Ǿahm rast 
peyġamberdür yā ki 

326.12 mekke kāfirleri muĥammed Ǿahmge kitürmediler maǾnāsında ( ) 
belki mekke müşrikleri 

326.13 özleri cinsinden ķorķuvçı peyġamber kilüvinden Ǿaceblendiler yaǾnį Ǿaceb bolmaġan 
nerseden Ǿaceblendiler 

326.14 ( ) bes kāfir bolġan ādemler eytdiler bu muĥammed 
Ǿahmnı peyġamberlik içün 

326.15 bizniñ aramızdan allahnıñ iħtiyār ķıluvı Ǿacįb nersedür diyü ( ) 
eyā her ķayçan biz 

326.16 ölsek daħı çürüp tofraķ bolsaķ ķaytadan tirilürmiz mi ( ) bu ķaytadan 
tirüklikge 

326.17 ķaytuv Ǿādetden yıraķ bolġan ķaytuvdur didiler  ( ) allah 
kāfirlerniñ şübhelerini 

326.18 redd ķılup eytedür taĥķįķ biz mekke kāfirlerinden yirniñ kimitken nersesini yaǾnį yirniñ 
mekke kāfirleriniñ 

326.19 ölükleriniñ tenlerinden aşaġan nersesini bildük ( ) daħı bizniñ 
ĥużūrımızda bütün 

326.20 nerseni śaķlavçı kitāb bardur ( ) belki mekke kāfirleri ĥaķnı 
(muǾcizeler birlen ŝābit 

326.21 bolġan peyġamberlikni yā ki ķurānnı) yalġanġa tutdılar ( ) ol ĥaķķ özlerine 
kilgenniñ 

326.22 śoñında ( ) bes ol mekke kāfirleri özleri de ĥayrān bolġan işdedür şunıñ 
içün de 

326.23 ĥaķķ peyġamberni bir mertebe cırçı bir mertebe siĥrçi bir mertebe körezeçi diyü eytürler 

(  
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326.24 ) mekke kāfirleri ķabrlerden ķopuvnı inkār ķılduķları vaķtde üstlerindegi 
kökge ķaramadılar mı 

326.25 ( ) niçük biz kökni tireksiz yuġarı binā ķılduķ daħı biz ol kökni 
yuldızlar 

326.26 birlen ziynetledük ( ) ve ol kök içün açuķ tişekler yoķdur 

(  

326.27 ) daħı biz yirni töşedük daħı ol yirge büyük silkinmey turġan ŧaġlar taşladuķ 

(  

326.28 ) daħı biz yirde her bir körkem śınıfdan öse turġan nerselerni ösdürdük 

326.29 ( ) bu işlerni ķılduķ biz her bir allahnıñ Ǿacįb işlerinde fikr 
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327.1 ķılup allahġa ķaytuvçı bende içün ( ) daħı kökden (buluŧdan 

327.2 köp fāǿideli śunı (yaġmur śuvını) indürdük ( ) bes ol śu birlen 
biz 

327.3 baķçalarnı daħı urula turġan iginlerniñ orlıķlarunı ösdürdük ( ) daħı 
uzun 

327.4 bolġanları yā ki cimişler birlen yükli bolġanları ĥālde ħurma aġaçları ösdürdük (  

327.5 ) ol ħurma aġaçınıñ birisi üstine birisi aŧlanġan cimişleri bardur ( ) bu 
nerselerni 

327.6 ösdürdük bendelerge rızķ bolsun içün ( ) daħı ol yaġmur śuvı birlen 
ölgen 

327.7 (öse turġan nerseleri kebikenni) şehrni tirgüzdük ( ) oşandaķ yaǾnį ölgen 
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327.8 şehrni tirgüzüv kibidür ķabrlerden ölgenniñ śoñında tirilip çıġuvıñızda 

( ) ey 

327.9 muĥammed (Ǿahm) siniñ ümmetleriñden burun peyġamberlerini yalġanġa tutdı nūĥ 

(Ǿahm) ķavmi (  

327.10 ) daħı śanemlerge Ǿibādet ķıla turġan ķayu iyeleri daħı ŝemūd ķavmi śāliĥ Ǿahm 

ķavmi (  

327.11 ) daħı Ǿād ķavmi hūd Ǿahm ķavmi hem firǾavun ķavmi hem firǾavunnıñ özi 
daħı lūŧ (Ǿahm) nıñ 

327.12 ķardeşleri (yaǾnį ķavmi) ( ) daħı orman iyesi bolġan ķavm (yaǾnį 
şuǾayyib 

327.13 Ǿahm ķavmi) daħı yemende pādişāh bolġan ķavmini islām dįnine ündegen tuba Ǿahm 

ķavmi (  

327.14 ) bu źikr ķılınġan ķavmlerden her birisi peyġamberlerni yalġanġa tutdı 

( ) bes minim 

327.15 yavızlıķ birlen vaǾdem (Ǿaźābım) alarġa indi ( ) eyā biz Ǿālemni 
evvel yaraŧuvda 

327.16 Ǿāciz bolduķ mı elbette Ǿāciz bolmaduķ bes niçük ķaytadan yaraŧuvda Ǿāciz bolayıķ 

(  

327.17 ) belki ol kāfirler yā ki yaraŧuvdan (ķabrlerden tirgüzüvden şübhededür yaǾnį 
kāfirler bizniñ başda 

327.18 yaraŧuvġa ķudretimizni inkār itmeyler belki ikinçi mertebe yaraŧuvımıznı ġına inkār 

iteler ( ) 

327.19 ve taĥķįķ biz ādemni yaratduķ ( ) daħı biz şol nerseni bilemiz ( ) ol 
nerse birlen 

327.20 ādemniñ nefsi söyleşür yaǾnį biz ādemnin köñline ħuŧūr ķılġan nersesini bilemiz 
vesvese diyü yaşrun ŧavışķa 

327.21 eytile ( ) daħı biz ādemge moyın tamırından da 
yaķınraķmız yaǾnį ādemniñ 
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327.22 ĥālini moyın ŧamırından yaķın bolġan ādemden artuġraķ bilemiz varįd diyü moyınnıñ 
iki yaġındaġı 

327.23 ŧamırġa eytile allahnıñ źātınıñ yaķın boluvından Ǿilminiñ yaķın boluvı murād 

(  

327.24 ) ey ādem şol vaķtnı źikr ķıl yā ki allah ādemniñ ĥālini şol vaķtde 
bilür 

327.25 ādemniñ söyleşken sözini ve Ǿamelini śaķlay turġan iki ferişte bendeniñ sözini ve 
Ǿamelini alurlar 

327.26 ve yazarlar şol vaktde ol iķi ferişte bendeniñ oñ yaġından daħı śol yaġından 
oturuvçılardur 

327.27 yaǾnį bendeniñ oñında ve śolında oŧurġanları ĥālde bendeniñ sözini ve Ǿamelini yazup 

śaķlarlar (  

327.28 ) aġızdan bende sözni aŧmasun yaǾnį söylemes ( ) meger söyledi 
ise bendeniñ 

327.29 ĥużūrında ĥāżir bolġan śaķçı bardur ĥadįŝde bu revişçe kilgen izgü Ǿamellerni yaza 
turġan ferişte 
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328.1 yavız Ǿamellerni yazuvçı ferişte başdur bende her ķayçan izgü Ǿamel ķılsa izgülik 
yazuvçı ferişte şol 

328.2 sāǾatde ol izgülikni on ülüş itüp yazar ammā bende her ķayçan yavız Ǿamel ķılsa 
izgülikni 

328.3 yazuvçı oñ yaķdaġı ferişte yavızlıķnı yazuvçı śol yaķdaġı feriştege yidi sāǾat 
kiçüktürürge ve yazmay 

328.4 tururġa emr ķılur iĥtimāl tevbe  ķılmas mı diyü ( ) daħı ölüm 
isrikligi 

328.5 ĥaķlıķ birlen kilür şol vaķtde ķıyāmet bolaçaķnı bilürler ( ) bu ölüm 

( ) ey ādem siniñ 

328.6 anardan ķaçķan nerseñdür ( ) daħı ķabrlerden ķobarıluv içün śurġa ürilür 

( ) 
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328.7 bu śurġa ürülgen vaķt kāfirler içün yavız vaǾde müteĥaķķiķ bolġan kündür 

( ) daħı her bir 

328.8 nefs ve ol ķıyāmet küninde her nefs maĥşerge kilür ( ) ol nefs birlen birge 
ādemni sürüp 

328.9 kilüvçi bir ferişte bolur daħı ķılġan Ǿameli birlen güvāhlıķ birüvçi bir ferişte bolur yā ki 
sürüv birlen güvāhlıķ 

328.10 birüvçi śıfatnı cıyġan ferişte bolur maǾnāsında sürüp kilüvçi ferişteden yavız Ǿamellerni 
yazuvçı śol 

328.11 yaķ feriştesi murād güvāhlıķ birüvçi ferişteden izgüliklerni yazuvçı oñ yaķ feriştesi 

murād (  

 328.12 ) ey ādem taĥķįķ sin ķıyāmet küninde başıña kileçek nerseden 
ġāfillikde boldıñ 

328.13 ( ) bes biz sinden āħiret işlerinden ŧıyġan perdeñni (ġafletni) açduķ 

(  

328.14 ) bes bu ķıyāmet küninde siniñ köziñ ötkendür dünyāda inkār ķılġan 

nerseleriñni körür (  

328.15 ) daħı ādemniñ yaķını bolġan ferişte (yaǾnį müǿekkil ferişte) eytür 
bu min anıñ 

328.16 üzerine tapşırılġan nerse minim ĥużūrımda yazılmış ve ĥāżir bolmış nersedür 

(  

328.17 ) ey sürüvçi birlen şāhid boluvçı ferişteler her bir ĥaķnı inkār ķıluvçı kāfirni 
cehennemge taşlañız 

328.18 diyü eytilür ( ) farż bolġan ĥaķlarından mālnı köp ŧıyuvçını yā ki islāmdan 
ŧıyuvçını 

328.19 cehennemge taşlañız bu āyetni muġįre oġlı velįd ĥaķında indi digenler ol ķardeşiniñ 
balalarnı 

328.20 müselmān boluvdan ŧıyġan ( ) her bir allahda hem dįninde şik ķıluvçı žālimni 

taşlañız (  
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328.21 ) şundayın allahda hem dįninde şik ķıluvçı ādemni ol ādem allah 
birlen Ǿibādetde 

328.23 ikinçi maǾbūd iǾtiķād ķıldı ( ) bes mundayın ķabāĥat śıfatlı 
ādemni 

328.22 (kāfirni) ķatı Ǿaźābķa taşlañız ( ) kāfirniñ yaķın bolġan şeyŧānı yaǾnį 
kāfirge 

328.23 irkli bolġan şeyŧān eytür ey rabbimiz min ol kāfirni azdurmadım 

( ) ve likin 

328.24 ol kāfir özi žāhir bolġan azġunlıķda boldı ( ) allah (teǾālā) eytür bu 

328.25 kāfir birlen irkli bolġan şeyŧānna minim ĥużūrımda ķıçķuruşmañız yaǾnį ĥesāb ornında 
çünki ĥāżir munda 

328.26 ķıçķuruşuvnıñ fāǿidesi yoķ ( ) ve taĥķįķ min sizniñ üzeriñizge 
yavızlıķ birlen 

328.27 vaǾdemni (Ǿaźābnı) ilk ķıldım yaǾnį azġunlarġa bolġan Ǿaźābımnı kitāblarımda hem 
peyġamberlerim arķılı 

328.28 beyān ķıldım ĥāżir sizniñ içün delįl ķalmadı diyü ( ) minim ĥużūrımda 
sözni 
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329.1 özgertilmes bes minden vaǾįdimni özgertüvimni ümįd ķılmañız ammā baǾżı günāhlı 
müǿminlerniñ baǾż 

329.2 sebebler içün günāhlarunı Ǿafv sözni almaşduruv tügil çünki Ǿafv delįlleri vaǾįdni 
taħśįśke 

329.3 delālet ķıladur ( ) ve min ķullarġa žulm ķıluvçı tügilmün 

( ) şol künni 

329.4 źikr ķıl ol künde biz cehennemge eytürmiz ( ) eyā toldıñ mı diyü 

( ) ve cehennem 

329.5 eytür taĥķįķ toldım minde boş orun ķalmadı mundan artuķnı śıġdura almaym diyü yā ki 
cehennem 
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329.6 bu sözni artduruvnı istep eytür ( ) daħı ucmaħnı küfrden ve 
günāhlardan 

329.7 śaķlanġan ādemler içün yıraķ bolmaġan orunda bolġan ĥālde yaķın ķılındı 

( ) 

329.8 ucmaħ ehline eytilür bu ŝevāb sizge vaǾde ķılınġan nersedür ( ) ucmaħnı 
yaķın ķılınur 

329.9 her bir allahġa ķaytuvçı allahnıñ şerįǾat çiklerini śaķlaġuçı kişige 

( ) 

329.10 ucmaħnı yaķın ķılınur ġaybde allahdan ķorķġan kişige ( ) daħı allahġa 
ķaytuvçı 

329.11 köñil birlen allahġa kigen kişige ( ) küfrden ve günāhlardan śaķlanġan 
kişilerge eytilür 

329.12 cennetke Ǿaźāb ve niǾmetlerniñ selāmet bolġanıñız ĥālde kiriñiz diyü ( ) 
ucmaħķa 

329.13 kirüv ĥāśıl bolġan kün mengü turuvnı taķdįr ķılınġan kündür ( ) 
ucmaħķa kirgen 

329.14 kişilerge ucmaħda tilegen nerseleri bardur ( ) ve bizniñ ĥużūrımızda 
istegenlerinden artıķ 

329.15 niǾmetler de bardur yaǾnį bendelerniñ közleri körmegen ve ķulaķları işitmegen hem 
köñillerine de ħuŧūr 

329.16 ķılmaġan niǾmetler bardur ( ) ve biz mekke kāfirlerinden burun 
bolġan zamān ehlinden 

329.17 köpisini helāk ķılduķ ( ) ol biz helāk ķılġan ādemler (ötken ümmetler) Ǿād 
ŝemūd 

329.18 firǾavun ķavmleri kibi mekke kāfirlerinden ķuvvet yüzinden ķaŧıraķ idiler 

( ) türli şehrlerde 

329.19 taśarruf ķıldılar ve tikşirdiler yā ki ölümge başķaġa her nersede mecāl tapdılar meger 
ölümden gine ķutula almadılar 
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329.20 maǾnāsında ( ) eyā allahdan yā ki ölümden ķaça turġan orun bar mı elbet yoķ 

(  

329.21 ) düristlikde bu sūrede źikr ķılınġan nerselerde vaǾaž bardur ( ) 
anıñ içün 

329.22 çın ķöñil bolġan kişige ( ) yā ki źihni birlen ĥāżir bolġanı ĥālde ķulaķ 
śalġan 

329.23 yaǾnį iħlāś birlen dıñlaġan kişige bu āyetde fikrsiz ķalbli boluv birlen ķalbsiz boluvnıñ 
berāber boluvına 

329.24 işāret bar ( ) ve taĥķįķ biz köklerni ve yirlerni hem kökler 
birlen 

329.25 yirler arasında bolġan nerselerni yaratduķ ( ) altı kün miķdārında 

( ) 

329.26 ve bizni Ǿāciz boluv ve meşaķķatlenüv tutmadı bu āyet yehūdlerni redd bola yehūdler 
eyteler allah teǾa yekşenbe kün 

329.27 yarata başlap cumǾa kün tamām eytdi şenbe kün istirāĥat eytdi diyler ve Ǿarş üzerine 
çalķan yatdı 

329.28 diyler (beyđāvį) ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) müşriklerniñ eytken 
nerselerine (baǾŝni inkār 

329.29 ķıluvlarına) śabrlıķ ķıl elbette bütün Ǿālemni meşaķķatlenmey ve Ǿāciz bolmay 
yaratuvġa ķādir bolġan allahnıñ baǾŝni 
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330.1 inkār itüvçi kāfirlerni ķabrlerinden ķobaruvġa hem alardan öç aluvġa da ķudreti yite 

( ) daħı 

330.2 rabbiñniñ ĥamdi birlen tesbįĥ it yaǾnį rabbiñe ĥamd itkeniñ ĥālde rabbiñni mümkin 
bolġan nerseden Ǿāciz boluvdan 

330.3 daħı teşbiyeni vācib ite turġan nerse birlen śıfatlavdan yıraķ ķıl 

( ) 
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330.4 ķuyaş toġmasdan burun daħı ķuyaş batmasdan burun yaǾnį tañ vaķtinde daħı ikindi 
vaķtinde tesbįĥ it 

330.5 ( ) daħı kiçniñ baǾżısında rabbiñe tesbįĥ it ( ) daħı secde 
(namāz śoñında) 

330.6 rabbiñe tesbįĥ it yā ki şol vaķtlarda namāz oķu maǾnāsında yaǾnį ķuyaş toġmasdan 
burun irte naǾmāzını ķuyaş 

330.7 batmasdan burun öyle birlen ikindi namāzını daħı kiçde aħşam birle yassıǾ namāzını 
daħı teheccüd namāzını 

330.8 farż namāzlar śoñında nefel  namāzlarnı yā ki yassıǾ śoñındaġı vitrni ( ) daħı 
rabbiñ siñe ħaber birgen 

330.9 nerselerni (ķıyāmet ĥāllerini) işit ( ) yaķın orundan (her 
kimge 

330.10 tavış işitilürlik orundan) nidāǿ ķıluvçı nidāǿ ķılġan künde işit bu nidāǿ ķıluvçı isrāfįl 
(Ǿahm) yā ki 

330.11 cebrāǿįl (Ǿahm)dur şol revişçe nidāǿ ķılur 

(  

330.12 ) diyü yaǾnį ey çürüp bitken süyekler ve taralup bitken itler 
ve perākende 

330.13 taġılġan tükler allah sizge ayurup ĥükm ķıluv içün cıyuluvıñız birlen emr ķıladur 

maǾnāsında (  

330.14 ) ol ķıçķurġuçı ķıçķurġan kün şol kündür ol künde isrāfįl (Ǿahm)nıñ ĥaķlıķ birlen 
bolġan ikinçi 

330.15 (tavışını) (śūrını) işitürler ( ) bu kün ķabrlerden çıġuv künidür 

(  

330.16 ) düristlikde biz dünyā tirgüzürmiz ve öltürürmiz daħı āħiretde cezā içün 
ķaytaçaķ orun bizniñ śaraydur 

330.17 ( ) ol nidā ķılınġan kün şundayın kündür ol künde 
ādemlerden yir 

330.18 yarılur hemmesi ķabrlerinden aşuķġanları ĥālde çıġarlar ( ) bu 
ölgenniñ 
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330.19 śoñında tirilüv ĥaşrdur bu ĥaşr bizniñ üzerimizge ciñildür ( ) biz 
ķureyş kāfirleriniñ 

330.20 eytken nerselerini bilemiz ( bu sözde resūl allahġa tesliye mekke kāfirlerine tehdįd bar) 

( ) 

330.21 daħı ey muĥammed Ǿahm sin mekke kāfirlerine irkli tügilsün yaǾnį alarnı küçlep įmānġa 
kitüre almassun 

330.22 yā ki alarġa tilegen nerseñni ķıla almassun ançaķ sin alarnı dįnge ündevçisün (  

330.23 ) bes ey muĥammed Ǿahm sin ķurān birlen minim yavız vaǾdemden 
(Ǿaźābımdan) ķorķġan 

330.24 kişi vaǾažla çünki Ǿaźābdan ķorķmaġan ādem vaǾažlav birlen fāǿidelenmey. 

330.25 (ķa sūresiniñ tercemesi tamām boldı). 
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330.26 (illi birinçi sūre el-zāriyāt sūresi mekkede ingen altmış āyet) 

330.27 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

330.28 ( ) daħı tofraķlarnı ve başķa nerselerni uçurġuçı ciller birlen ķasem itüp 
eytemün 

330.29 yā ki balalarnı saçuvçı bala toġdura turġan ħatunlar birlen yā ki ħalāyıķnı saça turġan 
sebebler 
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331.1 (ferişteler) birlen ķasem itüp eytemün maǾnāsında ( ) daħı yaġmur yüklerini 
yüklegüçi 

331.2 buluŧlar birlen ķasem itüp eytemün yā ki buluŧnı yüklevçi ciller birlen yā ki yükli 
ħatunlar yā ki 

331.3 bularnıñ sebebleri birlen ķasem itüp eytemün maǾnāsında ( ) daħı 
diñgizlerde ciñil yürüv 

331.4 birlen yürüvçi kimeler birlen ķasem itüp eytemün yā ki ise turġan orunlarında yürüy 
turġan ciller 

331.5 birlen yā ki menzillerinde yürüy turġan yuldızlar birlen ķasem itüp eytemün maǾnāsında 

( ) daħı 

331.6 yaġmur ve rızķ işlerini böle turġan ferişteler birlen ķasem itüp eytemün yā ki işlerni 
bölüv sebebleri 

331.7 birlen yā ki yaġmurlarnı böle turġan ciller birlen ķasem itüp eytemün maǾnāsında 

( ) 

331.8 düristlikde sizge vaǾde ķılınġan nerse (ķabrlerden ķobaruv) elbette rastdur 

( ) daħı 

331.9 düristlikde cezāǿ elbette ĥāśıl boluvçıdur ĥāśıl allahü teǾālā ŧabįǾat tilevine ħilāf bolġan 
Ǿacįb nerselerni 

331.10 yaraŧuvġa ķādir boluvı birlen vaǾde ķılınġan cezaǿ içün ķabrlerden ķobaruvġa ķādir 
boluvına delįl körsetdi 

331.11 ( ) yollar iyesi bolġan kök birlen ķasem ķılup eytemün 

( ) 
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331.12 ey mekke kāfirleri düristlikde siz muĥammed Ǿahm ĥaķında türli sözdesiz bir mertebe 
cırçı bir mertebe siĥrçi 

331.13 bir mertebe dįvāne diysiz ( ) resūlden döndürülgen kişini döndürülmiş 
bolur yā ki izgülikden 

331.14 döndürülgen kişini įmāndan döndürülür ( ) türli söz iyesi bolġan 
yalġançılarġa laǾnet 

331.15 ķılındı ( ) şundayın yalġançılardur alar özlerini tamām ürtken 
nādānlıķ içinde 

331.16  emr ķılınġan nerselerden ġāfillerdür ( ) alar peyġamberden 
ħorlap cezāǿ küni ķayçan 

331.17 diyü śorarlar ( ) ol cezāǿ küni şundayın kündür ol künde 
yalġançılarnı 

331.18 oŧ özinde yandurulmış bolur ( ) alarġa eytülür fitneñizni (Ǿaźābıñıznı) 
tatuñız 

331.19 ( ) bu Ǿaźāb şundayın Ǿaźābdur siz anı dünyāda vaķt aşuķdurur 
boldıñız 

331.20 ( ) düristlikde küfrden ve günāhlardan śaķlanuvçı ādemler 
ucmaħlarda hem 

331.21 çişmelerdedür ( ) rableri birgen nerseni alġanları ĥālde 

(  

331.22 ) düristlikde ol mütteķįler mundan ilk (ucmaħķa kirmeslerinden ilk) izgü 
Ǿameller ķıluvçı 

331.23 boldılar ( ) kiçden az ġına ülüşinde yuķlar boldılar bu taķdįrde 

( ) 

331.24 artuķ bola yā ki yuķlavları kiçden az ġına ülüşünde boldı maǾnāsında bu taķdįr ( ) 
maśdariyye bola 

331.25 ( ) daħı alar siĥr vaķtlarında allahdan yarlıķamaķ ister boldılar 

(  
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331.26 ) daħı ol mütteķįlerniñ māllarında śoraġuçı kişige de daħı oyalup 
śoramaġan 

331.27 kişige de ülüş bardur ( ) daħı şiksiz uşanuvçı ādemler içün 
yirde 

331.28 (ŧaġlarda śularda aġaçlarda ve çişmelerde ve türli maǾden ve ĥayvānlarda) allahnıñ 
ķudretine hem Ǿilmine ve raĥmeti 

331.29 niñ köplikne türli delįller bardur ( ) daħı öziñizde hem allahnıñ ķudretine hem 
Ǿilmine 
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332.1 hem raĥmetiniñ köpligine türli delįller bardur çünki oylap ķaraġanda ādemlerde de türli 
Ǿaķlġa śayı 

332.2 turġan hünerlerge ve türli kemāletlerge delįller bardur ( eyā iǾtibār ķılup 
ķarap ķudretli boluvını 

332.3 körmeysiz mi ( ) daħı sizniñ rızķıñız (yaǾnį sebebi) kökdedür yā 
ki 

332.4 rızķıñızġa sebeb bolġan yaġmur buluŧdadur maǾnāsında daħı sizge vaǾde ķılınġan nerse 
(ŝevāb) kökdedür 

332.5 çünki cennetni yidinçi ķat kök üstünde digenler yā ki Ǿameller hem Ǿamellerniñ 
ŝevābları kökde taķdįr 

332.6 ķılınmışdur maǾnāsında ( ) bes kökniñ ve yirniñ rabbisi birlen ķasem 
itüp eytemün 

332.7 ( ) düristlikde sizge vaǾde ķılınġan nerse ĥaķdur ( ) sizniñ 
söyleşüviñiz 

332.8 kibi yaǾnį öziñizniñ söyleşüviñizde şikiñiz bolmaġan sizge vaǾde ķılınġan nersede de 
şikiñiz bolmasķa 

332.9 tiyüş ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eyā siñe ibrāhįm 
(Ǿahm)nıñ ĥürmetli 

332.10 ķonaķlarınıñ ħaberi kildi mü bu ferişteler ibrāhįm Ǿahmge ķonak śūretinde kildükleri 
içün allah teǾa 
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332.11 ķonaķ diyü aŧaġan cemǾį on iki ferişte idi digenler baǾżılar üç ferişte idi digenler yaǾnį 

332.12 cebrāǾįl mįkāǿįl isrāfįl (Ǿahm) ( ) şol vaķtdaġı ħaberi ķildi mü ol vaķtde 
ķonaķlar 

332.13 (ferişteler) ibrāhįm (Ǿahm)ge kirdiler ( ) bes ferişteler ibrāhįm (Ǿahm)ge siniñ 
üzeriñe 

332.14 selām biremiz didiler (yanį ) didiler ( ) ibrāhįm (Ǿahm) Ǿaleyküm 
selām didi 

332.15 ( ) siz mini tanumay turġan ķavmsiz didi çünki ibrāhįm (Ǿahm) bu feriştelerni 
ādem 

332.16 balası diyü bildi ötürlerini tanumadı ( ) bes ibrāhįm (Ǿahm) yaşrun gine ehl-
i beyti 

332.17 ķatına kitdi çünki ķonaķ śıylavçınıñ edebinden ķonaķġa ŧaǾāmnı aşuķduruv 

( ) bes 

332.18 ibrāhįm (Ǿahm) simiz buzav iti kitürdi çünki ibrāhįm (Ǿahm)nıñ mālınıñ köpregi śıġır 

332.19 bolġan ( ) bes ibrāhįm (Ǿahm) buzav itini ķonaķlarġa yaķın ķıldı yaǾnį 
allarına 

332.20 ķoydı ( ) ibrāhįm (Ǿahm) ķonaķlarnıñ ŧaǾāmge ķol śozmaduķlarnı körgeç 
eyā siz 

332.21 aşamaysız mı didi ( ) bes ibrāhįm (Ǿahm) ķorķdı likin ķorķuvını yaşirdi 

332.22 çünki aşamaġaç bozuķ ġareż birlen kilgenlerdür diyü oyladı ( ) ferişteler 
ibrāhįm (Ǿahm)nıñ 

332.23 ķorķuvını bilgeç eytdiler ķorķma düristlikde biz allahnıñ ilçilerimiz diyü 

( ) daħı 

332.24 bu ferişteler ibrāhįm (Ǿahm)ge belāġatke irişdükde kāmil Ǿālim bolaçaķ ir bala birlen 

süyünç birdiler (  

332.25 ) bes ibrāhįm (Ǿahm)nıñ ħatunı (ĥażret-i sāre) ķıçķurġanı ĥālde ivine 
yöneldi puçmaķda1 

                                                            
1 “uçmaķ” olmalı. 
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332.26 feriştelerge ķarap tura turġan bolġan ( ) bes ibrāhįm (Ǿahm)nıñ ħatunı yüzine 
(mañlayına) 

332.27 Ǿaceblenüp barmaķ başları birlen śoķdı ( ) daħı min bala toġdurmay 
turġan ķarçıķmun 

332.28 bes niçük min bala toġdurayım didi ( ) ferişteler eytdiler biz siñe süyünç 
birgençe 

332.29 rabbiñ eytdi diyü eytdiler biz siñe rabbiñ eytken nerseden ħaber gine biremiz didiler 

( ) 
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333.1 düristlikde ol rabbiñ her işde ĥikmet iyesidür ve her nerseni bilgüçidür bes elbette ol 
allahnıñ sözi 

333.2 ĥaķķ ve işi ĥikmetli bolur didiler (yikirmi altınçı pāreniñ tercemesi tamām boldı) 

333.3 ( ) bes ibrāhįm (Ǿahm) bu ķonaķlar ferişteler idükni bilgeç 
eytdiler ey ilçiler 

333.4 nidür şāǿnıñız diyü ( ) ferişteler eytdiler düristlikde biz kāfir 
ķavmlerge yiberildük 

333.5 (lūŧ Ǿahm ķavmine) diyü ( ) ol kāfir ķavm üzerine balçıķdan 
ķızdurulġan taşlar 

333.6 yiberüvimiz içün ( ) azġunlıķda çikden ötüvçiler içün rabbiñ 
ĥużūrında 

333.7 Ǿalāmetlengen ĥālde ol taşlar ( ) bes biz lūŧ (Ǿahm) ķaryelerde 
bolġan 

333.8 ādemlerden lūŧ (Ǿahm)ġa įmān kitürgenlerini çıġarduķ ( ) bes biz lūŧ (Ǿahm) 
ķaryelerinde 

333.9 tapmaduķ ( ) müselmānlardan lūŧ (Ǿahm) ehl-i beytine başķanı bu 
āyetde allahü teǾālā 

333.10 lūŧ ķaryesinde bolġan müǿminlerni çıġarġannıñ śoñında lūŧ (Ǿahm) ķāvmini helāk 
ķıluvından ħaber biredür yaǾnį 
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333.11 biz evvel lūŧ ķaryesinde bolġan müǿmin ve müsellemni çıġarduķ śoñra lūŧ Ǿahm 
ķavmini helāk ķılduķ maǾnāsında 

333.12 bu āyet įmān birlen islāmnıñ bir nerse boluvına delālet ķıla çünki allahü teǾālā  bir 
ķavmġa evvel müǿmin lafžını 

333.13 śoñra müslim lafžını ıŧlāķ ķıldı likin beyđāvį iyesi eyte lūŧ ķavmine müǿmin birlen 
müsellemniñ śıdķı 

333.14 įmān birlen islāmnıñ māhiyetleriniñ bir boluvına delālet ķılmadı çünki įmān birlen islām 
arasında 

333.15 Ǿām ħāśmun vech bolġānda da bir orunda cıyuluvları żarūrdı įmān birlen islāmnıñ bir 
boluvınıñ 

333.16 maǾnāsı bizniñ şerįǾatimizde bir kişige müsellim dip ĥükm ķılınsa müǿmin dip de ĥükm 
ķılına bir ādemge müǿmin dip 

333.17 ĥükm ķılınsa müsellim dip de ĥükm ķılına maǾnāsında bu maǾnā birlen bir boluvları 

elbette żarūr ( ) daħı 

333.18 biz lūŧ Ǿahm ķaryelerinde Ǿalāmet ķaldurduķ ( ) rencitküçi 
Ǿaźābdan ķorķuvçı ādemler 

333.19 içün ( ) daħı mūsā Ǿahm ķıśśasında Ǿalāmet ķılduķ 

( ) şol 

333.20 vaķtde Ǿalālet ķılduķ biz mūsā Ǿahmnı žāhir bolġan muǾcizeler birlen yiberdük 

( ) bes firǾavun 

333.21 cānibi döndürdi yaǾnį firǾavun įmāndan yüz döndürdi yā ki firǾavun ķuvvet ĥāśıl ite 
turġan Ǿaskeri 

333.22 birlen įmāndan yüz döndürdi ( ) daħı firǾavun eytdi ol mūsā siĥrçidür 

333.23 yā ki dįvānedür ( ) bes biz firǾavunnı hem ķavmini Ǿaźāb birlen tutduķ 

( ) 

333.24 bes biz firǾavunnı hem ķavmini diñgizge atduķ yaǾnį ġarķ itdük ( ) ĥālbūkim ol 
firǾavun özine 

333.25 şelte ķılına turġan iş birlen (küfr ve düşmānlıķ birlen) kilüvçidür ( ) daħı Ǿād 
ķavminde Ǿalāmet 
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333.26 bardur ( ) şol vaķtde biz Ǿādiyelerge ķāǿide toġdurmay turġan 
helāk ķıla 

333.27 turġan cilni yiberdük ( ) ol cil anıñ üzerine kilgen (ötken) hiç 

333.28 nerseni ķaldurmas ( ) meger ķaldursa çürüp taralġan nerse kibi ķılur 
yaǾnį ol cil 

333.29 tiygen nersesini kül kibi tözdürür ( ) daħı ŝemūd ķavminde Ǿibret ve Ǿalāmet 

bardur (  
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334.1 ) şol vaķtde ŝemūdįlerge śāliĥ Ǿaleyhi’s-selāmnıñ tevesini boġazlaġandan 
śoñ eytildi 

334.2 biz az vaķtķa (üç künge) ķadar dünyā tirükliki birlen fāǿideleniñiz diyü 

( ) bes 

334.3 ŝemūdįler rableriniñ emrinden tekebbürlendiler ( ) bes 
ŝemūdįlerni üç 

334.4 künden śoñ helāk ķıla turġan tavış Ǿaźābı tutdı ĥālbūkim ol ŝemūdįler ol Ǿaźābke ķarap 

334.5 turalar idi çünki ŝemūdįlerge bu Ǿaźāb kündiz körüngen ĥālde kildi ( ) 
bes 

334.6 ŝemūdįler orunlarından turuvġa ķādir bolmadılar ( ) daħı Ǿaźābdan 

334.7 ŧıyulġuçı da bolmadılar ( ) daħı bu źikr ķılınġan ķavmlerden burun nūĥ 
(Ǿahm) ķavmini 

334.8 helāk itdük ( ) düristlikde ol nūĥ (Ǿahm) ķavmi allahnıñ ŧāǾatinden 
çıġuvçı ķavm 

334.9 boldılar ( ) daħı biz kökni ķuvvet birlen bināǿ ķılduķ ( ) 
daħı düristlikde 

334.10 biz bendelerni nafaķalanduruv üzerine ķādirmiz yā ki kökni yā ki kök birlen yir arasını 
kin ķıluvçımız 
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334.11 maǾnāsında ( ) daħı yirni ādemler üstünde ķararlansun içün töşedük 

( ) 

334.12 bes ni ħoş töşevçimiz biz ( ) ve her bir cinsden iki neviǾ yaratduķ 

(  

334.13 ) sizniñ vaǾažlanuvıñız içün ( ) bes įmān, tevĥįd hem ŧāǾat sebebli 
allahnıñ 

334.14 Ǿaźābından ķaçıñız ( ) düristlikde min küfr yā ki günāh ķılġan 
ādemler içün ĥāżirlengen 

334.15 Ǿaźābdan sizni žāhir bolġan ķorķutuv birlen ķorķutuvçımun ( ) daħı 
siz allah birlen 

334.16 Ǿibādetde ikinçi maǾbūdnı ķılmañız ( ) düristlikde min sizni allahnıñ 
Ǿaźābından 

334.17 žāhir ķorķutuv birlen ķorķutuvçımun ( ) oşandaķ yaǾnį siniñ ķavmiñ sini 
yalġanġa tutuvı 

334.18 siĥrçi yā ki dįvāne dip aŧavı kibi ( ) siniñ ķavmiñden ilk 
bolġan 

334.19 ķavmlerge dįn üyretüvçi peyġamber kilmedi ( ) meger kildi ise ol 
ķavmler (evvelgi 

334.20 ümmetler) peyġamberlerine śāĥir  yā ki dįvāne didiler ( ) eyā evvelgi 
ümmetler birlen śoñġı ümmetlerniñ 

334.21 baǾżısı baǾżısına bu sözni eytüv birlen emr ķılışdılar mı yaǾnį hemmesi bir aġızdan 
peyġamberlerine siĥrçi 

334.22 yā ki dįvāne didiler ( ) elbette evvelgi ümmetler birlen śoñġı ümmetlerniñ 
baǾżısı baǾżısına 

334.23 bu sözni eytüv birlen buyuruşmadılar çünki aralarındaġı müddet bik yıraķ belki bu sözni 
eytüvçi ümmetler 

334.24 azġun ķavmlerdür yaǾnį evvelgi ümmetler birlen śoñġı ümmetler azġunlıķda orŧaķ 
bolduķlarından hemmesi 

334.25 bu sözni eytdiler ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) mekke kāfirlerinden 
yüz döndür yaǾnį alar 



  1902

334.26 birlen cidāl ķılışma bes sin ŧāķatiñni śarf ķılup ķat ķat dįnge ündegeniñ śoñında alardan 
yüz 

334.27 döndürüviñ üzerine şelte ķılınmış tügilsün ( ) daħı ey 
muĥammed (Ǿahm) sin 

334.28 ümmetiñni vaǾažlavnı ķoyma bes düristlikde vaǾažlav įmān kitürgen ādemlerge yā ki 
allahnıñ įmān kitürüvini 

334.29 taķdįr ķılġan ādemlerge fāǿide birür ( ) daħı min 
cinlerni ve ādemlerni 
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335.1 yaratmadım meger özime Ǿibādet ve ŧāǾat ķılsunlar içün yaratdım ( ) 
min ādemlerden rızknı 

335.2 tilemeym yaǾnį rızķımnı ĥāśıl itüvde sizni taśarruf ķılduruvnı tilemeym 

( ) daħı mini 

335.3 ŧaǾāmlendürüvlerini de tilemeym yaǾnį minim ķullarım birlen şaǾnıma bende bolġan 
ħāceleriniñ ķulları birlen 

335.4 bolġan şāǿnları kibi tügil çünki bende bolġan ħācelerni ķullarını özleriniñ maǾįşetlerinde 
yardem birsünler 

335.5 içün mālik bolalar yā ki alardan ķullarımnı ŧaǾāmlendürüvni tilemeym maǾnāsında yā ki 
resūl allahġa şulay 

335.6 eyt diyü ħiŧāb bolur ( ) kelimesi taķdįr bolur ( ) 
düristlikde 

335.7 allah her bir rızķġa muĥtāc bolġan cān iyesini rızķlanduruvçıdur hem muĥkem bolġan 

ķuvvet iyesidür (  

335.8 ) bes düristlikde yalġanġa tutuv sebebli resūl allahġa žulm ķılġan 
ādemlerge Ǿaźābdan 

335.9 ülüş bardur ( ) yoldaşlarına (yaǾnį tiñleri bolġan ötken ümmetlerge) 
bolġan Ǿaźāb 

335.10 ülüşi kibi ( ) bes minden Ǿaźābnı aşuķdurmaslar (aşuķdurmasunlar) eger 
ķıyāmet künine 
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335.11 ķadar Ǿaźāblarını kiçüktürsem bu söz kāfirlerniñ Ǿaźāb ķayçan bolaçaķ digen sözlerine 

cevāb (  

335.12 ) bes kāfir bolġan ādemler ni ķātı Ǿaźābdur ve helāketdür ( ) 
özlerine 

335.13 Ǿaźāb birlen vaǾde ķılınġan künlerinden (ķıyāmet küninden yā ki bedr küninden) 
“źāriyāt sūresiniñ 

335.14 tercemesi tamām boldı” 
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335.15 (illi ikinçi sūre ŧūr sūresi mekkede ingen ķırķ toķız āyet) 

335.16 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

335.17 ( ) ŧūr sināǿ ŧaġ birlen ķasem itüp eytemün ŧūr süryāniyeçe ŧaġ maǾnāsında bu 
orunda mūsā (Ǿahm) 

335.18 allahnıñ sözini işitken medyendegi ŧūr sįnāǿ taġı murād daħı ŧūr ve cūddan Ǿademge yā 
ki Ǿālem-i ġaybden 

335.19 Ǿālem-i şehādetke uçķan nerse maǾnāsında da kile ( ) daħı yazılmış kitāb 
(ķurān) birlen ķasem 

335.20 itüp eytemün yā ki allahnıñ levĥu’l-maĥfūžda yazġan nersesi yā ki mūsā (Ǿahm) nıñ 
tevrāt taķtaları birlen 

335.21 ķasem itüp eytemün maǾnāsına ( ) seçilmiş tiride yazılmış kitāb birlen ķasem 
itüp eytemün 

335.22 ( ) daħı ĥāceler birlen ziynetlengen kaǾbetü’l-lah birlen ķasem itüp yā ki 
dörtinçi 

335.23 ķat kökde bolġan bir orun ismi ( ) daħı yuġarı köterilmiş töbe (kök) birlen 
ķasem 

335.24 itüp eytemün ( ) daħı śu birlen ŧolı diñgiz (baĥr-i muĥįŧ) birlen ķasem itüp 

eytemün (  

335.25 ) ey muĥammed (Ǿahm) oşbu źikr ķılınġan nerseler birlen ķasem itüp 
eytemün düristlikde 

335.26 rabbiñniñ Ǿaźābı ingüçidür ( ) ol Ǿaźābnı hiçbir yiberüvçi yoķdur 

( ) 

335.27 şol künde Ǿaźāb ingüçidür ol künde kök silkinmek birlen silkinür ( ) 
daħı 

335.28 taġlar seyr ķılmaķ birlen yir yüzinden seyr ķılur ve hebāǿ bolup evrilürler 

( ) 

335.29 bes bu künde peyġamberlerni tutuvçılarġa ni ökünç ve ni Ǿaźābdur (  
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336.1 ) şundayın peyġamberlerni yalġanġa tutuvçılardur alar oynaġanları ĥālde bāŧılge 
çomuvdadur 

336.2 ( ) ol kök silkingen künde peyġamberlerni yalġanġa tutuvçılar 
cehennemge 

336.3 ķaŧılıķ birlen yiberilmiş bolurlar yaǾnį ķollarnı moyınlarına bileylep ve mañlay saçlarını 
ayaķlarına 

336.4 ķoşup cehennemge yiberilürler ( ) hem bularġa eytilür sizniñ 
dünyāda 

336.5 vaķt yalġanġa tutķan oŧıñız bu oŧdur diyü ( ) eyā bu 
köziñizge 

336.6 körüngen Ǿaźāb siĥr mi yā ki siz körmeysiz mi yaǾnį dünyāda vaķtiñizde Ǿaźāb birlen 
kilgen vaĥyge siĥr 

336.7 digen idiñiz ĥāżir indi köziñizge körüngen Ǿaźāb siĥr mi eytiñiz yā ki dünyāda Ǿaźābke 
delālet ķılġan 

336.8 nerseni körmeydür idiñiz illa ĥāżirde körmeysiz mi ( ) kiriñiz 
bu oŧķa kirek 

336.9 śabr ķılıñız ve kirek ķılmañız yaǾnį śabr ķıluvdan yā ki śabr ķılmavdan nindi vech 
üzerinde 

336.10 bolsañız da kiriñiz bu oŧdan ĥāżirge ķaçarġa orun yoķ ( ) sizniñ üzeriñizge 
śabr ķıluv 

336.11 birlen śabr ķılmav berāber ( ) ançaķ siz Ǿamel ķılġan nerseñizniñ 
cezāsı birlen 

336.12 cezālanmış bolasız yaǾnį Ǿameliñiz berāberinde cezā tiyüş bolġaç śabr ķıluvıñız birlen 
ķılmavıñız berāber  ikisi de 

336.13 Ǿaźābnı yiberüvde fāǿide birmey ( ) düristlikde küfrden ve 
günāhlardan śaķlanuvçılar 

336.14 cennetlerde hem niǾmetlerdedür ( ) rableri birgen nerse birlen 
niǾmetlengenleri ve leźźetlengenleri 

336.15 ĥālde ( ) daħı küfrden ve günāhlardan śaķlanġan ādemlerni rableri 
tamuġ Ǿaźābından 
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336.16 śaķladı ( ) daħı ucmaħda küfrden ve günāhlardan śaķlanġan ādemlerge 
eytilür 

336.17 boġazıñızdan ciñil ötkeni ĥālde aşañız hem içiñiz diyü ( ) ķılġan 
Ǿameliñiz sebebli 

336.18 ( ) baǾżısı bażısını yanında śaķlanġan serįrler üzerinde ŧayanġanları 
ĥālde 

336.19 ucmaħlarda ve niǾmetlerde bolurlar ( ) daħı biz ucmaħ ehllerini uluġ 
közli ĥūr 

336.20 ķızları birlen yaķın ķılurmız ( ) daħı įmān kitürgen ādemler birlen yaķın 
ķılurmız yaǾnį 

336.21 yoldaşları ĥūr ķızları daħı müǿminler bolur ( ) daħı ucmaħdaġı 
atalarġa 

336.22 balaları įmānda iyerür ( ) ucmaħdaġı atalarġa cennetge kirüvde yā ki 
derecede balalarnı 

336.23 tutaşdurduķ ( ) balalarını atalarına cennetke kirüvde yā ki 
derecede tutaşduruv 

336.24 sebebli atalarınıñ Ǿamellerinden hiç nerseni kimitmedük ( ) her bir 
ir kesb 

336.25 ķılġan nersesi (Ǿameli) berāberinde allah ĥużūrında ĥabs ķılınmışdur yaǾnį eger izgü 
Ǿamel ķılsa allah āzād 

336.26 ķılur ve eger izgü Ǿamel ķılmasa allah helāk ķılur bu āyet müǿminlerniñ balalarınıñ  
įmānda ve ucmaħķa 

336.27 kirüvde atalarına iyerüvine delālet ķıladur gerçi Ǿamel ķılmasalar da ĥāśıl-ı kelām dünyā 
ĥükmlerini yürütüv ĥaķında 

336.28 müǿminlerniñ yaş balaları müǿminler kāfirlerniñ yaş balaları kāfir busı bala nifāķ 
ĥükminde iħtilāflı 

336.29 likin köp Ǿālemler balalar kirek müselmān balaları ve kirek kāfir balaları bolsun dünyā 
ĥükminde atalarına iyergenleri 
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337.1 kibi aħiret ĥükminde hem atalarına iyereler baǾż Ǿālimler kāfir balaları tamuġķa kirmey 
digenler niteki imām muĥammed 

337.2 şol revişçe eytken çünki allahü teǾālā hiç kimni günāhsız Ǿaźāb ķılmay digenler yaş 
balanıñ kāfir balası 

337.3 bolsa da günāhsı yoķ baǾżılar kāfir balalarını cennetdegi müselmānlarġa ħidmetçi bola 
digenler baǾżılar balalar 

337.4 her ķayusı daħı dįvāneler tamuġġa da hem ucmaħķa da kirmey digenler imām-ı aǾžam 
tevķif itken yaǾnį 

337.5 kāfirlerniñ balalarınıñ ucmaħķa yā ki tamuġġa kirüvlerini bilmeym digen (tafśįli 
tefsįrāt-ı aĥmediyede) 

337.6 ( ) daħı ucmaħdaġı ādemlerge bir vaķt śoñında nefsleri 
istegen 

337.7 nerselerden cimişlerni ve āyetlerni artdurduķ biz ( ) cennetde 
içmelikli kāselerni 

337.8 aralarında birisi birisine birişürler ( ) ucmaħda içmelikni içkende laġv 
söz hem 

337.9 günāhlı söz söyleşmesler ( ) daħı ucmaħdaġı ādemlerge özlerine 
ħāś 

337.10 bolġan kiçük vaķtde ölgen balaları ŧavāf ķılur ( ) göyā ki ol balalar 
aķlıķda 

337.11 ve śāflıķda śavtda śaķlanġan incü kibidürler ( ) daħı ucmaħ 
ehlleri 

337.12 baǾżısı baǾżısına ĥāllerinde ve Ǿamellerinden śoraşķanları ĥālde yüzge yüz eylenişürler 

(  

337.13 ) ucmaħ ehleri eytürler düristlikde biz mundan ilk ehlimiz içinde 
(dünyāda) 

337.14 allahġa günāh ķıluvdan ķorķuvçı bolduķ ( ) bes allah bizniñ üzerimizge 
raĥmet yā ki tevfįķ 

337.15 birlen enǾām ķıldı ( ) daħı bizni tendegi kiçik tişiklerge öte turġan oŧ 

337.16 Ǿaźābından śaķladı ( ) düristlikde biz mundan ilk (dünyāda) allahġa 
Ǿibādet ķılur 
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337.17 bolduķ yā ki tamuġ oŧından śaķlavnı allahdan śorar bolduķ ( ) düristlikde 
ol allah 

337.18 izgülik ķıluvçıdur hem köp raĥmet ķıluvçıdur ( ) bes ey 
muĥammed Ǿahm ķavmiñni 

337.19 vaǾaž ķıluvıñda devām it bes sin rabbiñniñ enǾām ķıluvı sebebli tügilsün 

( ) kāfirler eytkençe 

337.20 keleçekdegi ġaybden bilmeyinçe ħaber birüvçi tügilsün hem dįvāne tügilsün 

( ) belki 

337.21 kāfir ķavmiñ sini cırçı diyü eytürler ( ) ol şiǾirçiġa (muĥammed 
śallallahü Ǿaleyh 

337.22 ve sellemge) nefslerni titrete turġan zamānnıñ vāķıǾalarını yā ki ölümni kütermiz 
mundan evvelgi 

337.23 şāǾirler şulay helāk boldı bu da helāk bolur diyü eytürler 

( ) 

337.24 ey muĥammed Ǿahm müşriklerge eyt sin minim helāk boluvımnı kütiñiz düristlikde min 
de sizniñ birlen birge 

337.25 sizniñ helāk boluvıñıznı kütüvçilerdenmün ( ) yā ki bu birisi 
birisine ĥilāf bolġan 

337.26 sözini eytüv birlen müşriklerge Ǿaķlları emr ķıldı mu çünki kāhin ötken fikrli kişi bola 
dįvāne Ǿaķlsız ādem 

337.27 bola şāǾir ħayālde bolġan veznli söz iyesi bola dįvāne ādemniñ kāhin boluv hem şāǾir 
boluv iĥtimāli yoķ 

337.28 ( ) belki ol müşrikler ĥaķnı inkār ķıluvda çikden ötken ķavmlerdür 

( ) 

337.29 yā ki müşrikler muĥammed (Ǿahm) ķurānnı öz ŧarafından söyledi yaǾnį özi çıġardı diyü 

eytürler mi ( ) 
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338.1 belki ol müşrikler ķurānġa įmān kitürmesler şunıñ içün de ŧaǾn ķılurlar 

( ) 
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338.2 bes eger müşrikler muĥammed (Ǿahm) ķurānnı özi çıġardı diseler ķurānnıñ meŝeli 
bolġan sözni kitürsünler 

338.3 ( ) egere bu zeǾamlarında rast bolsalar çünki müşrikler arasında köp ve 
tegen ve feśāĥat 

338.4 iy  bar (esi ādemler ) yā ki müşrikler hiçbir yaraŧuvçıdan başķa 
yaratıldılar mı 

338.5 ( ) yā ki özlerini özleri yaraŧuvçılar mu ( ) yā ki 
köklerni 

338.6 d yaratdılar mu (aħı yirlerni ) belki müşrik eler idi 
allahnıñ 

ler allahnı şiksiz bils

r idi (338.7 Ǿibādetinden yüz döndürmesle ) yā ki müşrikler ĥużūrında 
allahnıñ rızķınıñ 

te yoķ bolsa idi 338.8 yā ki Ǿilminiñ ħazįneleri bar mı elbet peyġamberlikni özleri tilegen 
ādemge birürler 

338.9 idi yā ki allahnıñ ĥikmeti iħtiyār ķılġan kişini peyġamberlik içün ķılurlar idi (  

338.10 ) yā ki ol müşrikler nerseler üzerine irkliler mi eger irkli bolsalar her 
nersede 

338.11 tilegenlerinçe taśarruf ķılurlar idi likin alarġa ol irk yoķ ( ) ol müşrikler 

338.12 içün kökge aşa turġan ķural bar mı kökke aşup ferişteler sözini hem feriştelerge ġayb 
Ǿilminden 

338.13 vaĥy ķılınġan nerselerni işteler mi işitseler bolaçaķ işlerden ħaber birürler idi likin bu 
ħaśletler 

338.14 müşriklerde yoķ yaǾnį kökke de aşalmaylar ferişteler sözinde işite almaylar 

(  

338.15 ) bes ferişteler sözini hem feriştelerge vaĥy ķılınġan ġayb Ǿilmlerini işitüvni daǾvā 
luvçıları 

işitü

ķı

338.16 vni rastlay turġan žāhir delįl kitürsün ( ) yā ki allah içün ķızlar 

338.17 bolup müşrikler içün ir balalar bolur mı bu āyetde allah teǾa müşriklerniñ 
Ǿaķılsızlıķlarunı körsete 
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338.18 çünki müşrikler ķız balalarnı özleri mekrūh körseler de feriştelerni allahnıñ ķızları 
diyler bes bu ķadar ķabāĥat 

338.19 fikrli ādemler Ǿaķllı ādemlerden de śanalmaylar bularġa ķayda Ǿālem melekūtke aşup 
ġaybni bilüv ķuvvesi bolsun 

338.20 ( ) yā ki ey muĥammed (Ǿahm) allahnıñ vaĥyni irişdürüviñ üzerine 
müşriklerden sin ecr (yal) 

338.21 śoradıñ mı ( ) bes müşrikler ol ecr tölevni üstlerine aluvdan avrayalar 
mı ve şunıñ 

338.22 içün de siñe ndüreler mi (iyerüvden yüz dö ) yā ki müşrikler ĥużūrında 
ġaybler yazılġan levĥü’l- 

338.23 maĥfūž bar mı ( ) bes ol müşrikler levĥü’l-maĥfūžġa yazalar mı elbette bu 
işler birisi de yoķ 

338.24 ( ) yā k rikler sini helāk ķılurġa ĥįle tileyler mi bu keydden dārü’l-
nedve (meşveret 

i ol müş

resūl allahġa ķaśd ķılġan mekrleri murād (338.25 yurtı) da ) bes kāfir 
bolġan ādemler 

erine ķaytur (338.26 alardur mekr ķılınmışlar yaǾnį mekrleriniñ vebāli özl ) yā ki 
müşrikler içün 

338.27 allahdan başķa Ǿaźābdan ŧıya turġan maǾbūdlar bar mı ( ) allah 
įk 

ine şerįk boluvda

müşriklerniñ şer

338.28 ķıluvından yıraķ boldı yā ki müşriklerniñ şerįk ķılġan nerseler n yıraķ 
boldı bu orunlarda 

338.29 ām birlen istifhām müşriklerni ķabāĥatlav hem şelte ķıluv içün ( ) ve 
eger müşrikler 
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339.1 kökden tüşküçi kisekni (Ǿaźābnı) körseler ( ) birisi birisi artından 
olġaç buluŧ 

müşrikler kökden
ı) buluŧ 

b

339.2 diyü eytürler yaǾnį ġāyet azġunlıķlarından  özlerine tüşe turġan 
kisekni (Ǿaźābn
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339.3 diyü eytürler niteki bizge kökden Ǿaźābdan bolġan kisekni tüşür didiler 

( ) bes ey 

339.4 muĥammed (Ǿahm) kāfirlerni şundayın künlerine yoluķmış bolġanlarına ķadar ķoy 

( ) ol künde alar 

339.5 ölmiş ve helāk bolmış bolurlar yaǾnį ve evvelgi śūr ürilgenge ķadar kāfirlerni ķoy 

( ) 

339.6 śūr ürilgen künde kāfirlerniñ mekrleri Ǿaźābnı ķaytaruvda hiçbir muñsız ķıluv birlen 
uñsız ķılmas yaǾnį ol m

339.7 künde mekrleri aślā Ǿaźābnı almas ( ) daħı alar allahnıñ Ǿaźābından ŧıyulmış 
bolmaslar 

339.8 ( ) daħı dü ulm ķıluvçı ādemlerge āħiret Ǿaźabından 
başķa bolġan 

ristlikde ž

źāb (ķabr Ǿaźābı yā ki dü

bardur (

339.9 Ǿa nyādaġı bedr śoġışı küniniñ yā ki yidi yıl açlıķnıñ Ǿaźābı) 

 

339.10 ) ve likin ol kāfirlerniñ köpisi ol Ǿaźābnı bilmesler ( ) ve 
ey muĥammed 

(Ǿahm) rabbiñ e aġırlıķda ķald
kmi içün 

339.11 niñ kāfirlerge mühlet birüv birlen ve sini alar içind uruv 
birlen bolġan ĥü

339.12 śabrlıķ ķıl ( ) bes düristlikde sin ey muĥammed (Ǿahm) bizniñ 
śaķlavımızdasun biz sini körüp 

339.13 turamız ( ) turduķıñ vaķtde yā ki yuķundan namāzġa turduķıñ vaķtde 
rabbiñniñ ĥamdi 

339.14 birlen tesbįĥ it ( ) daħı kiçniñ baǾżısında rabbiñe tesbįĥ it çünki kiçdegi 
Ǿibādet nefske 

339.15 aġırraķ hem riy  şunıñ içün allahü teǾālā kiçni ħāślap źikr eytken ādan yıraġraķ

( ) daħı 

339.16 yuldızlar batķannıñ śoñında tesbįĥ it yaǾnį kiçniñ āħirinde tesbįĥ it “ŧūr sūresiniñ 

17 tercemesi ām boldı” 339. tam
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339.18 “illi üçinçi sūre necm sūresi mekkede ingen cemǾį altmış iki āyet” 

339.19 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

339.20 ( ) yuldızlar birlen ķasem itüp eytemün her ķayçan yuldızlar ġāǿib bolsa yā 
ki ŧoġsa 

339.21 ( ) ey ķureyşler yoldaşıñız muĥammed (Ǿahm) ĥaķķ yoldan bāŧılġa 
avışmadı ve köçmedi 

339.22 hem bāŧılnı iǾtiķād ķılmadı ( ) daħı ķurānnı nefs arzusından söylemes 

(  

339.23 ) ol muĥammed (Ǿahm)nıñ söyleşken nersesi yaǾnį ķurān tügildür meger 
allah ŧarafından vaĥy ķılınġan 

339.24 vaĥydür ( ) ķurānnı muĥammed (Ǿahm)ge ķuvveleri muĥkem bolġan 
ferişte (cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selām) 

339.25 üyretdi ( ) ol ferişte Ǿaķlında ve fikrinde muĥkemlik iyesidür bes ol 
ferişte allah ħalķ itken 

339.26 ĥaķįkį śūretinde toġrı turdı ĥażret-i cebrāǿįlni allah ħalķ itken (ĥaķįķį) śuretinde 
peyġamberlerden hiç 

339.27 birevsi körmedi meger resūl allah Ǿömrinde iķi mertebe (bir mertebe kökde bir mertebe 

yirde) kördi digenler (  

339.28 ) ve ol cebrāǿįl (Ǿahm) büyük bolġan kök tirelerinde idi ( ) 
munıñ śoñında 

339.29 cebrāǿįl (Ǿahm) resūl allahġa yaķın boldı bes resūl allahġa tutaşdı 

( ) bes 
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340.1 cebrāǿįl  (Ǿahm) oķ  aŧa turġan iki yaya miķdārı yā ki andan da yakınraķ boldı yaǾnį 
sizniñ yaķınlıķda 

340.2 taķdįriñizçe eytkende bu söz ĥażret-i cebrāǿįlniñ resūl allahġa ġāyet yaķın boluvını 
temŝįl  hem resūl allahnıñ üzerine 
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340.3 vaĥy ķılınġan nersesini işitüvni taĥķįķ ( ) bes cebrāǿįl (Ǿahm) 
allahnıñ ķulına 

340.4 (resūl allahġa) vaĥy ķılġan nersesini vaĥy ķıldı yā ki allah öziniñ ķulına vaĥy ķıldı 
maǾnāsında vaĥy 

340.5 ķılınġan nerseniñ şānı bülend bolġanlıķı içün allahü teǾālā źikr ķılmadı bu vaĥy ķılınġan 
nerseni baǾżılar 

340.6 bu söz digenler yaǾnį allahü teǾālā eytdi ey muĥammed (Ǿahm) sin kirmesden burun 
peyġamberlerge ucmaĥ ĥarām 

340.7 ve siniñ ümmetiñ kirmesden burun başķa ümmetlerge ucmaħ ĥarām diyü (medārik) yā 
ki ĥikmet iyesi bolġan 

340.8 āyetlerni vaĥy ķıldı maǾnāsında (śaffetü’l-Ǿirfān) ( ) muĥammed 
(Ǿahm)nıñ ķalb közi 

340.9 birlen körgen nersesini (cebrāǿįl Ǿahm sūretin) yalġanlamadı ( ) ey 
kāfirler 

340.10 muĥammed (Ǿahm) birlen körgen nersesi üzerinde cidāl ķılışasız mı ( ) 
ve taĥķįķ muĥammed (Ǿahm) 

340.11 cebrāǿįl (Ǿahm)nı ikinçi mertebe kördi ( ) ħalķlarnıñ Ǿamelleri ve 
Ǿilmleri müntehį bola 

340.12 turġan nebuķ aġaçı ĥużūrinda bu aġaçnı yidinçi ķat kökde digenler ( ) 
ol nebuķ 

340.13 aġaçı ĥużūrındadur müttaķįlerniñ yā ki şehįdlerniñ canları ķayta turġan ucmaħ 

(  

340.14 ) şol vaķtde muĥammed (Ǿahm) cebrāǿįl (Ǿahm)nı kördi ol vaķtde nebuķ aġaçnı 
ürtken nerse ürter 

340.15 boldı yaǾnį ol aġaçnı ķaplap alġan nerselerni tavśįf mümkin tügil maǾnāsında yā ki 
sedretü’l-müntehį 

340.16 ĥużūrında allahġa Ǿibādet ķıla turġan ferişteler ķaplap aldı maǾnāsında 

( ) muĥammed 

340.17 (Ǿaleyhi’s-selām)nıñ közi körgen nersesinden avışmadı hem körgen nersesinden ötmedi 
belki 

340.18 körgen nersesinde śābit boldı ( ) allahü teǾālā eytedür 
ķasem itüp 
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340.19 eytemün muĥammed (Ǿahm) rabbisiniñ uluġ Ǿalāmetlerinden ve Ǿacāįblerinden köpini 
kördi yaǾnį ĥażret-i cebrāǿįl miǾrāc 

340.20 kiçesinde resūl allahnı Ǿālem-i melekūtke aşurdı resūl allah sedretü’l-müntehįni kördi 
cennetü’l- meǿvānı kördi başķa 

340.21 allahnıñ uluġ āyetlerini kördi elbette körgen kişi beyān itken kibi bu körülgen nerselerni 
bizge tafśįlan 

340.22 beyān mümkin tügil çünki bular rūĥānį işler resūllarġa ġına ĥāśıl ve maǾlūm bola turġan 
işler allah teǾa 

340.23 bizniñ Ǿaķllerimizge münāsib bolġan ķadarını beyān itdi şunıñ birlen kifāyelenüv tiyüş 

(  

340.24 ) ey müşrikler allahdan başķa Ǿibādet ķıla turġan lāt Ǿuzzā 
daħı üçünçi 

340.25 bolġan menāt yā ki mertebede śoñ bolġan üçünçi bolġan menāt śanemlarından bizge 
ħaber biriñiz eyā 

340.26 alarnıñ allah teǾada bolġan ķudret ve uluġlıķ kibi ķudretleri ve uluġlıķları bar mı bu üç 
śanem müşriklerniñ 

340.27 Ǿibādet ķıla turġan śanemları lāt ŧāǿifde benū ŝaķįķlerniñ yā ki naħlede ķureyşlerniñ 
Ǿibādet ķıla turġan 

340.28 śanemleri berāber śuretinde bolġan Ǿuzzā ġaŧafān ķabįlesiniñ Ǿibādet ķıla turġan 
śanemleri semere aġaçı 

340.29 resūl allah velįd oġlı ħālidni yiberüp ol aġaçnı kisdürgen menāt huzeyl ve ħüzāǾa 
ķabįlesiniñ 
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341.1 Ǿibādet ķıla turġan śanemları ŧaş müşriklerniñ ferişteler allahnıñ ķızları digen sözlerini 

341.2 allah teǾa redd ķılup eytedür ( ) eyā ey müşrikler sizniñ içün ir 
balalar bolup 

341.3 allah içün ķızlar bolur mı ( ) ir balalar sizniñ içün bolup ķızlar allah 
içün 

341.4 bolġanda sizniñ boluvıñız žulm bolġan boluvdur çünki öziñiz yaratmaġan ķızlarnı allah 
içün ķıldıñız 
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341.5 ( ) bu śanemlar tügildür meger ismlerdür yaǾnį maǾbūd boluv iǾtibarı 
birlen bu śanemlar isimler gine de 

341.6 siz gine alarġa maǾbūd diyü eytesiz ol śanemlarda maǾbūdlik maǾnāsı aślā yoķ 

( ) 

341.7 nefs arzularıñız sebebli ol maǾbūdlerni siz hem atalarıñız maǾbūd ismi birlen ismlediñiz 

(  

341.8 ) ol śanemlarnı maǾbūd diyü atav birlen allah delįl indürmedi 

( ) müşrikler 

341.9 śanemlarġa Ǿibādetlerinde iyermeyler meger ve hemge gine iyereler ( ) 
daħı nefsleri arzu ķılġan 

341.10 nersege gine iyereler ( ) ve taĥķįķ ol müşriklerge rablerinden 
ĥaķlıķġa köndürüvçi 

341.11 (resūl yā ki ķurān) kildi likin ol müşrikler ĥaķlıķġa köndürüvçini ķoydılar 

( ) 

341.12 eyā ādem içün her bir ümįd itken nersesi bolur mı elbette bolmas mundan maķśūd 
müşriklerniñ maǾbūdlarından 

341.13 allah ĥużūrında şefāǾatlerini ŧamǾ ķıluvnı nefy itüv ( ) bes allah içündür 
āĥiret hem dünyā 

341.14 yaǾnį allah teǾa dünyādan ve āĥiretden tilegen nersesini tilegen ādemine birür 

( ) 

341.15 köklerde bolġan feriştelerden köpisi ( ) ol feriştelerniñ şefāǾati 
Ǿaźābdan hiç 

341.16 nerseni muñsız ķılmas ve şefāǾatları hiç fāǿide birmes ( ) meger 
şefāǾat 

341.17 ķılurġa tilegen kişisine allahnıñ iźn birüvi śoñında ġına muñsız ķılur ve şefāǾati fāǿide 

birür ( ) 

341.18 daħı şefāǾat ķıluvına rāżı bolġannıñ śoñındaġına şefāǾati muñsız ķılur ve fāǿide birür 
bes niçük śanemlar 

341.19 Ǿābidlerine şefāǾat ķılsunlar ve niçük şefāǾatleri fāǿide birsün ĥālbūkim şefāǿat allahnıñ 
iźn birgen 
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341.20 ve şefāǾat ķılurġa rāżī bolġan maħlūķı ŧarafından ġına bola ( ) 
düristlikde āħiretge 

341.21 įmān kitürmegen ādemler ( ) feriştelerden her birisini ħān 
ismi birlen 

341.22 (ķızlar) diyü ismlerler ( ) ve bu āħiretke įmān kitürmegen ādemler içün 
eytken nerselerini 

341.23 bilüv yoķdur ( ) ve bu įmānsızlar bu isimlevlerinde iyermesler meger 
žange gine iyerürler 

341.24 ( ) daħı düristlikde žann ĥaķdan hiç nerseni muñsız ķılmas çünki 
ĥaķnı 

341.25 Ǿilm birlen gine biline žann birlen bilinmey žange iǾtiķādda iǾtibār yoķ Ǿamelde gine 

iǾtibār (  

341.26 ) bes ey muĥammed Ǿahm bizniñ źikrimizden yüz döndürgen kişiden yüz 

döndür (  

341.27 ) daħı ol kişi tilemedi meger dünyā tirükligini gine tiledi şol kişiden yüz döndür 

(  

341.28 ) bu dünyā tirükliki ve dünyānı istev alarnıñ Ǿilmden çikleridür yaǾnį allahdan 
ġāfil bolġan 

341.29 ve allahnıñ źikrinden yüz döndürgen hem maĥż-ı dünyānı ġına tilegen ve bilgen nersesi 
de dünyā ġına bolġan kişini 
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342.1 daǾvet ķıluvdan yüz döndür çünki ol kişige daǾvetden fāǿide kilmes hemįşe düşmānlıġı 
ġına artur 

342.2 ( ) düristlikde ey muĥammed (Ǿahm) siniñ rabbiñ bilgüçirekdür 

( ) öziniñ 

342.3 dįn yolından adaşķan ādemni ( ) ve ol allah dįn yolına könülgen 
ādemni de 
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342.4 bik bilgüçidür yaǾnį ey muĥāmmed Ǿahm allah siniñ daǾvetiñni kim ķabūl iteçek ve kim 
ķabūl itmeyeçek 

342.5 şunı biledür bes daǾvetni ķabūl ķılmay turġan ādemlerni dįnge daǾvet ķıluv birlen öziñni 
meşaķķatleme 

342.6 çünki siñe dįnni irişdürüv gine vācib ( ) ve ol allah içündür 

342.7 köklerde daħı yirlerde bolġan nerseler ( ) allah Ǿālemni yaratdı ve 
cezāǿ içün 

342.8 hemmesini berāber ķıldı yavızlıķ ķıılġan ādemlerge Ǿamelleri sebebli Ǿaźāb birlen cezāǿ 

birüv içün (  

342.9 ) daħı izgülik ķılġan ādemlerge izgü cezāǿ birlen (cennet birlen) cezāǿ 
birüvi 

342.10 içün ( ) şundayın ādemlerdür izgü Ǿameller ķılġan 
kişiler 

342.11 günāhlarnıñ uluġlarından yaǾnį ħuśūśına vaǾįd kilgenlerinden daħı günāhlarnıñ 
fāĥişlerinden śaķlanurlar 

342.12 ( ) likin kiç kine günāhlardan śaķlanmasalar da uluġ günāhlardan śaķlanuv 
sebebli aları da yarlıķanmış bolur 

342.13 ( ) ey muĥammed Ǿahm düristlikde siniñ rabbiñ yarlıķavı kiñ 
bolġuçıdur uluġ günāhlardan śaķlanuv 

342.14 sebebli kiçkine günāhlarnı yā ki tilese nindi bolsun günāhlarnı yarlıķar ( ) 
ol allah 

342.15 sizniñ ĥālleriñizni öziñizden artuġraķ bilüvçidür ( ) şol vaķtde 

342.16 bilgüçirekdür ol vaķtde sizni yirden (tofraķdan) yaratdı 

( ) 

342.17 daħı şol vaķtde bilgüçirekdür siz ol vaķtde analarıñıznıñ ķurśaġında dünyāġa kilmegen 
balalar boldıñız 

342.18 yaǾnį allahü teǾālā sizniñ ĥālleriñizni başda tofraķdan atañız ādemni yaratķan vaķtduķ 
hem sizni analarıñıznıñ 

342.19 raĥmlerinde (bala tura turġan orunlarında) śūretlengen vaķtduķ bildi ( ) 
bes öziñizni 
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342.20 Ǿameliñizniñ pākligi hem izgüligiñizniñ köpligi yā ki günāhlardan ve işki ħalķlardan 
pāklik birlen 

342.21 maktamañız ( ) ol özinden ķorķġan ādemni sizden bilgüçirekdür yaǾnį 
sizniñ ķayuñız 

342.22 mütteķį ķayuñız tügil idükni ādem (Ǿahm)nıñ arķasından çıķmasañızdan evvelük bilür 

(  

342.23 ) ey muĥammed (Ǿahm) eyā şol ādemni bildiñ mi ol ādem ĥaķġa iyerüvden ve 
ĥaķlıķda ŝābit boluvdan yüz döndürdi 

342.24 ( ) ve māldan azuvnı ġına birdi ve ķalġannı ādemlerinden ķatılıķ 
ķılup ŧıydı (birmedi 

342.25 köp Ǿālemler bu āyetni muġįre oġlı velįd ĥaķında indi digenler muġįre oġlı velįd resūl 
allahġa iyergenniñ 

342.26 śoñında müşriklerniñ baǾżısı şelte ķıldı ķartlar ve atalar dįnini ķoydıñ ve azdıñ diyü 
velįd allahnıñ 

342.27 Ǿaźābından ķorķamun didi müşriklerden baǾżısı eytdi filān ķadar māl birseñ Ǿaźābıñnı 
özim üstime 

342.28 alam kiri mürted bol didi velįd mürted boldı şarŧ ķılġan mālnı baǾżısını birdi ķalġannı 

birmedi (  

342.29 ) eyā ol ādem (velįd) ĥużūrında ġaybni bilüv bar mı ( ) bes ol ādem 
bile mi Ǿaźābnı başķa 
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343.1 ādemniñ yüklevini ( ) eyā mūsā (Ǿahm) nıñ kāġızlerinde (tevrāt) 
yazılġan nerseler 

343.2 birlen ħaber birilmedi mü (ve ibrāhįmü’z- zeyveni) daħı üstine alġan işni kāmil ķılġan 
ibrāhįm (Ǿahm)nıñ kāġızlerinde 

343.3 yazılġan nerse birlen ħaber birilmedimiz allahü teǾālāniñ ibrāhįm (Ǿahm)nı taħśįś ķıluvı 
başķalar teǾmil itmegen 

343.4 nerseni teǾmil ķıluvı içün meŝelā nemrūd otına śabr ķıluvı balasını boġazlavġa rāżī 
boluvı kibi işler 
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343.5 mūsā (Ǿahm)nı ilk ķıluvı çünki mūsā (Ǿahm)nıñ kitābı müşrikler ķaşında meşhūr bolġan 

(  

343.6 ) mūsā birlen ibrāhįm (Ǿahm) kāġızlerinde (kitāblarında) yazılġan nerse şol 
düristlikde hiç bir yüklevçi 

343.7 kişi ikinçi kişiniñ günāhsını yüklemes yaǾnį hiç kim ikinçi ādemniñ günāhsı birlen 
Ǿaźāb ķılınmas 

343.8 ( ) daħı düristlikde ādem içün yoķdur meger öziniñ ŧırışķan nersesi 
bolur 

343.9 yaǾnį bir ādem ikinçi ādemniñ günāhsı birlen Ǿaźāb ķılınmaġan kibi ikinçi ādemniñ işi 
birlen ŝevāblanmas da 

343.10 ammā śadaķa birlen ĥacda meyyitke fāǿide boluvı śadaķa birlen ĥacnı niyet itüvçi ādem 
meyyit ornına turġanlıķı içün 

343.11 ( ) daħı düristlikde ādem öziniñ ŧırışķan nersesiniñ cezāsını elbette tiz 
aħiretde körür 

343.12 ( ) munıñ śoñında bende öziniñ ŧırışuvı berāberinde kāmil cezā birlen 

cezālanmış bolur (  

343.13 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde rabbiñ śarıdur ħalķlarnıñ çigi va 

ķaytuvı (  

343.14 ) daħı düristlikde küldürgen (şādlandurġan) źātda ve yıġlatķan (ķayġurtķan) źātda 
ol 

343.15 rabbiñdür ( ) daħı düristlikde öltürgen hem tirgüzgen źātda ol rabbiñdür 

(  

343.16 ) daħı ol rabbiñ ir birlen ħatundan iķi śınıfnı yaratdı (  

343.17 ) meni śuvından yaratdı meni śuvı analar raĥmine aŧılġan vaķtde 

( ) 

343.18 daħı düristlikde āħirġı tirüklik yaǾnį ölgenden tirgüzüv allah üzerinedür 

( ) 
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343.19 daħı düristlikde bay ķılġan ve śaķlap ķobarlıķ māl birgen ol rabbiñdür 

( ) 

343.20 şuǾrā yuldızınıñ rabbisi ol rabbiñdür şuǾrā diyü resūl allahnıñ babalarından ebū kebşeniñ 
(śanemge Ǿibādet 

343.21 ķıluvda ķureyşlerge ħilaflıķ ķılup) Ǿibādet ķılġan yuldızına eytürler yaǾnį Ǿuber yuldızı 
yaķtılıķda 

343.22 ġumįśe(?) yuldızından yaķtıraķ bu iki yuldızġa birge (şiǾryān(?)) diyüle allahü teǾālānıñ 
şiǾirini taħśįś 

343.23 ķıluvı resūl allah gerçi babası ebū kebşege śanemge Ǿibādet ķılmavda muvāfıķ bolsa da 
likin yuldızġa Ǿibādet 

343.24 ķıluvda ebū kebşege de muħālifdür şunı bildürüv içün taħśįś ķılġan 

( ) daħı 

343.25 düristlikde ey muĥammed (Ǿahm) sinin rabbiñ iski Ǿādeti helāk ķıldı çünki nūĥ 
Ǿaleyhi’s-selām ķavmi śoñında 

343.26 helāk ķılınġan ümmetlerniñ Ǿādįler iñ evvelgisi baǾżılar evvelgi Ǿādį hūd Ǿaleyhi’s-
selām ķavmi ikinçi 

343.27 Ǿādiy arem(?) digenler ( ) daħı siniñ rabbiñ ŝemūd ķavmini helāk ķıldı 

( ) bes Ǿād ķavmi 

343.28 birlen ŝemūd ķavmni ķaldurmadı ( ) daħı Ǿād birlen ŝemūd ķāvminden 
burun nūĥ (Ǿahm) 

343.29 ķavmni helāk ķıldı ( ) düristlikde nūĥ (Ǿahm) ķavmi Ǿād ķavmi 
birlen ŝemūd 
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344.1 ķavminden žālimrek ve azġunraķ boldılar ( ) daħı lūŧ (Ǿahm)nıñ 
ķaryelerini kötergeniñ 

344.2 śoñında astın üstge ķapladı muǿtefike eylenüvçi maǾnāsında allahü teǾālā lūŧ Ǿaleyhi’s-
selāmnıñ ķaryelerini 

344.3 ehlleri birlen yuġarı köterüp eylendürüp tüşürdüki ve ķapladıķı içün ol ķaryelerge 
muǿtefike diyülgen 
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344.4 ( ) bes ol ķaryelerni ürtken nerse ürtdi yaǾnį allahü teǾālā ol ķaryelerniñ 
üstlerine 

344.5 ŧaş yaġdurdı ( ) bes ey muĥammed (Ǿahm) rabbiñniñ niǾmetleriniñ 
ķayularında şik 

344.6 ķılursun bu āyetlerde źikr ķılınġan nerselerniñ baǾžısı niǾmet baǾżısı Ǿaźāb bolsa da 
likin her ķayusında 

344.7 Ǿibretler vaǾažler hem peyġamberler içün düşmānlardan öç aluv bolduķı içün hemmesi 
niǾmet hükminde 

344.8 bola ( ) bu ķurān evvelgi ķorķutuvlar cümlesinden bolġan 
ķorķutuvdur yā ki bu 

344.9 peyġamber (muĥammed Ǿaleyhi’s-selām) evvelgi ķorķutuvçı peyġamberler cümlesinden 
bir ķorķutuvçı peyġamberdür maǾnāsında 

344.10 ( ) yaķınlıķ birlen śıfatlanġan ķıyāmet yaķın boldı 

( ) ol 

344.11 ķıyāmet içün allahdan başķa hiç açuvçı (ķayçan boluvını beyān itüvçi) nefs yoķdur 
yaǾnį ķıyāmet 

344.12 vāķıǾa bolsa hiç nefsniñ ķıyāmetni açuvġa ķudreti yitmes meger allahnıñ ķudreti yiter 

(  

344.13 ) ey kāfirler eyā bu sözden (ķurāndan) mı Ǿaceblenürsiz daħı külersiz 

( ) daħı günāhlarıñızġa 

344.14 ķayġurup yıġlamassız ( ) ĥālbūkim siz ġāfillersiz ( ) bes 
allahġa secde 

344.15 ķılıñız ve Ǿibādet ķılıñız śanemlerge secde ve Ǿibādet ķılmañız  “necm sūresiniñ 
tercemesi 

344.16 tamām boldı” 
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344.17 “ illi dörtinçi sūre ķamer sūresi mekkede ingen cemǾį illi biş āyet” 

344.18 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

344.19 ( ) ķıyāmet yaķın boldı daħı ay yarıldı müşrikler bir vaķtde 
resūl allahdan 

344.20 muǾcize istediler bes resūl allahnıñ allahdan śoravı boyınça ay yarıldı baǾżılar kileçekde 
yarılur 

344.21 maǾnāsında digenler ĥāśıl ķıyāmetniñ yaķın boluvınıñ Ǿalāmetlerinden ay yarıluvı ĥāśıl 
boldı maǾnāsında 

344.22 ( ) ve eger ķureyş müşrikleri resūl allahnıñ muǾcizesini körseler ol 
muǾcizede 

344.23 oylavdan ve ol muǾcizege įmān kitürüvden yüz döndürürler ( ) daħı bu 
hemįşe bola 

344.24 turġan siĥrdür diyürler bu söz delālet ķıladur ķureyşlerniñ ay yarıluvdan burun başķa 
muǾcizelerni 

344.25 resūl allahdan tekrār kördüklerine ( ) ķureyş kāfirleri iski Ǿādetlerinçe 

344.26 muǾcize körgeçde resūl allahnı yalġanġa tutdılar daħı nefs arzularına (ĥaķķ žāhir bolġan 
śoñında 

344.27 ĥaķnı inkār ķıluvġa) şeyŧānnıñ körkem itüp körsetüvi boyunça iyerdiler 

( ) ve her bir 

344.28 iş çigine irişüvçidür ve şol çiginde ķararlanuvçıdur yaǾnį dünyāda rüsvāy boluv yā ki 
nuśretde boluv 

344.29 āħiretde yavız boluv izgü boluv hemmesi ġāyesine irişüvçidür ve bir nerse çigine irişse 
şol çikde 
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345.1 ķararlanur ( ) ve daħı ķurānda ķureyşlerge ötken ümmetlerniñ yā ki 
āħiretniñ ħaberlerinden 

345.2 kildi ( ) şundayın ħaberler kildi ħaberlerde ķaŧılıķ bardur Ǿaźāb ķıluv ve 
helāk itüv 
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345.3 ħaberleri kibi ( ) ol ħaberler toġrılıķnıñ ġāyesine (çigine) irişüvçi bolġan 

ĥikmetlerdür (  

345.4 ) bes mekke kāfirlerine ķorķutuvçılar fāǿide birmes ( ) bes ey 
muĥammed (Ǿahm) ķorķutuv 

345.5 fāǿide birmevini bildügiñ içün ol mekke kāfirlerinden yüz döndür ( ) 
nefsler 

345.6 kördüki yoķlıķdan inkār ķıla turġan nersege (ķıyāmet ķorķularına) ündevçi (isrāfįl 
Ǿahm) ündegen 

345.7 künde ( ) ķıyāmet ķorķularından közleri ķorķġan ĥālde yaǾnį żaǾįf ve źelįl 
bolġanları 

345.8 ĥālde ( ) ol künde ķorķġanları ĥālde ādemler ķabrlerinden çıġarlar 

(  

345.9 ) göyā ki ol ādemler köplikde ve ŧolķunlanuvda hem türli orunlarġa saçıluvlarında 
taralġan çikirtkeler 

345.10 kibidürler ( ) ündevçi śarı moyınlarını śozup çügirgenleri ĥālde 
ķabrlerinden 

345.11 çıġarlar ( ) kāfirler bu kün aġır ve çitin kün diyü eytürler 

(  

345.11 ) ey muĥammed (Ǿahm) siniñ ķavmiñden burun nūĥ ķavmi peyġamberlerini 

yalġanġa tutdılar (  

345.12 ) bes nūĥ (Ǿahm) ķavmi ķulımız nūĥ (Ǿahm)nı yalġanġa tutdılar hem 
dįvāne diyü eytdiler 

345.13 ( ) daħı ķulımız nūĥ (Ǿahm) dįnge ündevden türli ve rencitüvler birlen ŧıyılmış 

boldı (  

345.14 ) bes nūĥ (Ǿahm) rabbine düristlikde min ķavmim ŧarafından ciñilmişmün 
minim içün ķavmimden 

345.15 öç al diyü duǾā ķıldı bu yavız duǾānı ķıluvnı ķavminiñ įmān kitürüvinden ümįd kiskeni 
śoñında boldı 



  1924

345.16 evvelde ķavmi içün izgü duǾā ķıladur idi ĥattā ķavminiñ yolda nūĥ (Ǿahm)nı yürüp 
taşladı 

345.17 hoşsız bolup yıġıldı hoşuna kilgeç yā rabbim ķavmimni yarlıķa alar minim peyġamber 
idükimni bilmeyler didi 

345.18 ( ) bes biz kök işiklerini açduķ ( ) ķaŧı ķoyuluv birlen 
ķoyulġuçı śu 

345.19 birlen bu söz yaġmurnıñ köpligi ve ķatı ķoyuluvı içün temŝįl bola ( ) 
daħı biz yirni 

345.20 çişmeler itüp barduķ yaǾnį bütün yüzi yarulup çıķġan çişme kibi boldı (  

345.21 ) bes kök śuvı birlen yir śuvı allahnıñ ezelde taķdįr ķılġan ĥāli üzerine birisi 
birisine 

345.22 yoluķdı ( ) daħı biz nūĥ (Ǿahm)nı taķtalar ve ķadaķlar iyesi bolġan 
kime 

345.23 üzerine yükledük ( ) bizniñ köz aldımızda yürügeni ĥālde ol kime yaǾnį 
bizniñ śaķlavımız 

345.24 birlen śaķlanmış bolġanı ĥālde ( ) allahnıñ nūĥ (Ǿahm) ķavmini śuġa ġarķ 
ķıluvı 

345.25 allahnıñ niǾmeti bolġan nūĥ (Ǿahm)ge küfrān ķılġan ādemlerge cezā içün çünki her bir  
peyġamber allahnıñ 

345.26 niǾmeti hem ümmetke raĥmeti ( ) ve taĥķįķ biz ol kimeni yā ki 
nūĥ (Ǿahm) 

345.27 ķavmine ķılġan işimizni ķalġanlarġa Ǿibret itüp ķaldurduķ  eyā iǾtibār ķıluvçı bar mı 

(  

345.28 ) bes minim Ǿaźābım ve ķorķutuvım niçük boldı ( ) ve 
taĥķįķ biz ķurānnı vaǾažlanuv 
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346.1 içün ciñil ķılduķ ve hāżirledük yaǾnį ķurānda türli vaǾaž ve Ǿibretler beyān itdük 

( ) bes 

346.2 eyā vaǾažlanuvçı bar mı ( ) Ǿād ķavmi peyġamberleri hūd 
(Ǿahm)nı 

346.3 yalġanġa tutdılar bes Ǿaźāb ķılındılar bes bizniñ alarnı Ǿaźābımız ve ķorķutuvımız niçük 

boldı (  

346.4 ) düristlikde biz Ǿādįler üzerine śalķun yā ki ķatı tavışlı cil yiberdük 

(  

346.5 ) şomlıġı hemįşe bolġan künde ( ) ol cil 
ādemlerni 

346.6 śavurur boldı (cilden ķorķup Ǿādįler binālar ve çukurlarġa ķaçķanlar ve birisi birisine 
yapışķanlar idi) 

346.7 göyā ki ol Ǿādįler oturtulġan ornından śavurulup yirge tüşken ħurma aġaçınıñ tamurları 
kibidür 

346.8 ( ) bes niçük boldı Ǿādįlerni minim Ǿaźābım ve ķorķutuvım 

( ) 

346.9 ve taĥķįķ biz ķurānnı vaǾažlanuv içün ciñil ķılduķ ve ĥāżirledük ( ) bes eyā  
vaǾažlanuvçı 

246.10 bar mı ( ) ŝemūd ķavmi köp ķorķutuvlarnı hem vaǾažlarnı yalġanġa 
tutdılar yā ki 

346.11 ķorķutuvçı peyġamberlerni ħuśūśā özleriniñ peyġamberlerinden śāliĥ (Ǿahm)ni yalġanġa 

tutdılar (  

346.12 ) daħı ŝemūd ķavmi eytdiler eyā biz öz cinsimizden bolġan bir ādemge 

iyerürmiz mi (  

346.13 ) biz düristlikde öz cinsimizden bolġan bir ādemge iyerdükimiz vaķtinde 
elbette azġunlıķda daħı 

346.14 dįvānalıķda bolsaķ kirek yā ki ķızdurulmış otlarda bolsaķ kirek 

( ) eyā bizniñ 



  1926

346.15 aramızdan śāliĥ (Ǿahm) üzerine kitāb yā ki vaĥy taşlandı mu ( ) belki ol 
śāliĥ 

346.16 (Ǿahm) yalġançıdur tekebbürlenüvçidür ( ) ŝemūd ķavmi 
elbette tañda (Ǿaźāb 

346.17 ingen vaķtde yā ki ķıyāmetde) kim  yalġançı tekebbürlenüvçi idükni bilürler 

( ) düristlikde biz 

346.18 ana teveni yiberüvçimiz (çıġaruvçımız) ( ) ŝemūd ķavmine fitne (imtiĥān) içün 

( ) 

346.19 bes ey śāliĥ ķavmiñni küt nişlerler ol tevege ķarap tur daħı alarnıñ rencitüvine śabr ķıl 

(   

346.20 ) daħı ey śāliĥ (Ǿahm) ķavmiñe ħaber bir düristlikde śu ķavmiñ birlen teve 
arasında bölünmişdür  

346.21 ol śu bir kün ķavmiñ içündür ve bir kün teve içündür ( ) śu ülüşiniñ her 
birisi ĥāżir 

346.22 ķılınmışdur yaǾnį śuġa öz nöbetinde ķavmiñ birlen teveden her birisi ĥāżir bolur ol 
śudan ķavmiñ bir kün içer 

346.23 bir kün teve içer bu āyet birlen śunı ķısmetniñ dürist boluvına isstidlāl ķılġanlar çünki 
bizden burun bolġan 

346.24 peyġamberlerniñ şerįǾati bizge de şerįǾat bola allahü teǾālā yā ki resūl allah ol şerįǾatni 
inkārsız bizge beyān 

346.25 ķılsa ( ) bes śāliĥ (Ǿahm) ķavmi yoldaşlarına (śālif oġlı ķuvarge) ķıçķurdılar 

(  

346.26 ) bes yoldaşları (sālif oġlı ķuvār) bes teveni öltürüvge baŧırçılıķ ķıldı da bes teveni 

346.27 öltürdi yā ki ķılıçını aldı da teveni öltürdi maǾnāsında ( ) bes 
minim śāliĥ (Ǿahm) 

346.28 ķāvmini Ǿaźābım hem alarnı Ǿaźāb birlen ķorķutuvım niçük boldı 

( ) düristlikde 

346.29 biz śāliĥ (Ǿahm) ķavmine bir tavış yiberdük yaǾnį alarġa ĥażret-i cebrāǾįl bir ķıçķurdı 

(  
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347.1 ) bes ol śāliĥ (Ǿahm) ķavmi ĥayvānlar yaparġa māl ivi yaśay turġan ādemniñ 
śunġan 

347.2 ve ķurı aġaçları kibi boldılar yā ki ķış küninde māllarġa azıķ ĥāżirley turġan ādemniñ 
cıyġan 

347.3 ķurı peçanı kibi boldılar maǾnāsında ( ) ve taĥķįķ biz vaǾažlanuv 
içün ķurānnı 

347.4 ciñil ķılduķ ve ĥāżirledük ( ) bes eyā vaǾažlanuvçı bar mı 

( ) lūŧ 

347.4 (Ǿahm) ķavmi ķorķutuvlarnı daħı vaǾažlerni yā ki ķorķutuvçı peyġamberlerni yalġanġa 

tutdılar (  

347.5 ) düristlikde biz lūŧ (Ǿahm) ķavmi üzerine taşlar birlen ata turġan cil 
yiberdük 

347.6 ( ) meger lūŧnıñ iv cemāǾati üzerine (iki ķızı murād digenler) 
taşlı 

347.7 cil yibermedük bes biz lūŧ (Ǿahm) nıñ ehl-i beytni siĥr vaķtinde Ǿaźābdan ķutķarduķ 

( ) 

347.8 ĥużūrımızdan enǾām içün aǾźābdan ķutķarduķ ( ) bu enǾām kibi 
niǾmetimizge 

347.9 įmān ve Ǿibādet birlen şükrāne ķıluvçını cezālarmız ( ) ve taĥķįķ lūŧ 
(Ǿahm) ķavmini bizniñ 

347.10 Ǿaźāb birlen tutuvımız birlen ķorķutdı ( ) bes ķıçķuruşķanları ĥālde lūŧ 
(Ǿahm) ķavmi 

347.11 ķorķutuvlarnı ve vaǾažlarnı yā ki ķorķutuvçı peyġamberlerni yalġanġa tutdılar 

( ) ve taĥķįķ 

347.12 lūŧ ķavmi lūŧ (Ǿahm)nıñ ķonaķlarından fāĥiş işini istediler yaǾnį ķonaķlarına fāĥiş iş 
birlen yavızlıķ 
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347.13 ķıluvnı ķaśd ķıldılar ( ) bes biz lūŧ (Ǿahm) ķavminiñ közlerini bütünley 
bitürdük ve yüzleri 

347.14 birlen tigüz ķılduķ lūŧ Ǿahmnıñ ķavmi ķonaķlar yanına cebrā ve ķahrā kirdükleri 
zamānda ĥażret-i cebrāǾįl 

347.15 yüzlerine ķanaŧı ile śoķdı da hemmesi közsiz boldılar ( ) bes biz lūŧ 
ķavmine 

347.16 Ǿaźābımıznı ķorķutuvçılarnı yalġanġa tutuvıñıznıñ cezāsını tanuvıñız diyü eytdük 

(  

347.17 ) ve taĥķįķ lūŧ (Ǿahm) ķavmine kündizniñ evvelinde ŧañ vaķtinde hemįşe 
ķararlanġan Ǿaźāb kildi 

347.18 ( ) bes minim Ǿaźābımnı hem ķorķutuvçılarımnı yalġanġa tutuvıñıznıñ 
cezāǾsını tatuñız diyü 

347.19 eytdük ( ) ve taĥķįķ biz ķurānnı vaǾažlanuv içün ciñil ķılduķ ve 
ĥāżir ķılduķ 

347.20 ( ) bes eyā vaǾažlanuvçı bar mı allah teǾa her ķıśśa śoñında bu sözni tekrār 
źikr itdi 

347.21 her peyġamberni yalġanġa tutuv Ǿaźābnıñ kilüvini tiley ikençilikni daħı her ķıśśanı 
işitüv ķıśśa birlen vaǾažlanuvnı 

347.22 ve fāǿidelenüvni tiley ikençilikni bildürüv içün hem ġaflet ġālib bolmasun içün 
ġafletden başdan oyġatuv 

347.23 içün bes er-raĥman sūresindegi ( ) digen sözni hem mürselāt 
sūresindegi 

347.24 ( ) digen sözni tekrār źikr ķıluvnıñ sebebi de şol źikr ķılınġan sebebdür 

(  

347.25 ) ve taĥķįķ firǾavunge hem ķavmine türli muǾcizeler birlen 

ķorķutuvlar kildi (  

347.26 ) bes firǾavun hem ķavmi bizniñ itlerimizniñ (toķız türli muǾcizemizniñ) her 
birisini inkār 

347.27 itdiler ( ) bes firǾavunlerni ķuvvetli bolġan hiçbir nerse Ǿāciz ķıla 
turġan 
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347.28 ādemniñ tutuvı kibi Ǿaźāb birlen tutduķ ( ) ey Ǿarab kāfirleri eyā 
sizniñ 
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348.1 kāfirleriñiz mi bu źikr ķılınġan kāfirlerden ķuvvetde ve śanda yā ki mertebede ve dįnde 

izgü (  

348.2 ) yā ki sizniñ içün kökden indürülgen kitāblardan Ǿaźābdan bizüv (allahnıñ 
Ǿaźābından 

348.3 emįn boluv) yazılġan kitāb bar mı ( ) yā ki Ǿarab kāfirleri biz 
düşmān 

348.4 lardan öç ala turġan ve hiç maġlūb bolmay turġan cemāǾatlerimiz diyü eytürler mi yā ki 
baǾżımız baǾżımızge 

348.5 yardem birişe turġan cemāǾat mi maǾnāsında ( ) kāfirler cemāǾati 
ciñilmiş bolur 

348.6 daħı alar arŧlarunı eylendürürler yaǾnį ķaçarlar niteki bedr vāķıǾasında şulay bolġan 
ĥażret-i Ǿömer eyte 

348.7 bu āyet ingenniñ śoñında bu āyet nerse idükni (maǾnāsını) bilmedimdi bedr vāķıǾası 
küninde resūl allahnı 

348.8 kördim śoġış kiyimi kiyedür idi hem ( ) didi şundan śoñ bu āyetniñ maǾnāsını 
añladımdı 

348.9 ( ) belki ķıyāmet kāfirlerniñ Ǿaźābları vaǾde ķılınġan orundur 

( ) daħı 

348.10 ķıyāmet Ǿaźāb yüzinden dünyā Ǿaźābından ķatıraķdur hem Ǿažābnı tatuv yüzünden 

dünyā Ǿaźābından açıraķdur (  

348.11 ) düristlikde kāfirler dünyāda ĥaķdan adaşuvdadur daħı 
āħiretde ķızdurulġan otlardadur 

348.12 ( ) ķıyāmet küni şundayın kündür ol künde kāfirlerni 
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348.13 otķa yüzleri üzerine östiralmış bolur ( ) kāfirlerge eytilmiş bolur 
tamuġnıñ 

348.14 issilikni ve açısını tatuñız ( ) düristlikde biz her nerseni 
ĥikmetimizge muvāfıķ 

348.15 çiklenmiş itüp yaratduķ ( ) ve bizniñ emrimiz tügildür meger bir işkinedür 
(hiç kimniñ 

348.16 yardeminden başķa bar ķıluvdur) yā ki bir söz ginedür yaǾnį bol digen sözdür 

maǾnāsında ( ) 

348.17 ol işniñ boluvı tizlikde ve ciñillikde köz birlen tiz gine ķarav kibidür 

( ) 

348.18 ve taĥķįķ biz ey kāfirler küfrde sizniñ kibilerni (sizden burun bolġan kāfirlerni) helāk 

ķılduķ (  

348.19 ) bes eyā vaǾažlanuvçı bar mı ( ) ve her nersekim bendeler 
anı ķıldılar 

348.20 ol nerse śaķçı feriştelerniñ kitāblarında yazılmışdur ( ) ve her bir 
kiç kine daħı 

348.21 uluġ Ǿamel levĥü’l-maĥfūžda saŧırlanmış (yazılmış)dur ( ) 
düristlikde küfrden 

348.22 ve günāhlardan śaķlanuvçı ādemler ucmaħlarda ve yılġalardadur yaǾnį ucmaħlarnıñ 
yılġalarından śu, bal, 

348.23 süt, ħamr içerler ( ) her işke küçi yitküçi ħoca bolġan allah 
ĥużūrında 

348.24 bolġan rāżī bolınmış orundadur   “ķamer sūresiniñ tercemesi tamām boldı” 
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348.25 “illi bişinçi sūre (er-raĥman ) sūresi nuzūli iħtilāflı baǾżılar mekkede baǾżılar medįnede 
indi 

348.26 digenler cemǾį yitmiş sikiz āyet” 

348.27 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

348.28 ( ) dünyāda ve āħiretde raĥmet ķıluvçı allah tilegen ādemine ķurānnı 
üyretdi bildürdi bu sūre 

348.29 dünyāvį ve uħrevį bolġan niǾmetlerni žikr itüvge ķuśr ķılınġan zamānda allah teǾa bu 
sūreni (er-raĥman) 
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349.1 digen söz birlen başladı hem niǾmet-i dįniyeniñ aślı ve uluġsı bolġan ķurān niǾmetni 
(indürüvini 

349.2 ve bildürüvini) ilk źikr ķıldı çünki ķurān dįnniñ tigüzi şerįǾatniñ başı vaĥyniñ iñ uluġsı 

349.3 ve kütb-i semāviyelerniñ iñ Ǿazįzi ( ) allahü teǾālā ādemni 
yaratdı hem ādemge 

349.4 köñlinde bolġan nerseden taǾbįr (bildürüv) revişni üyretdi ( ) ķuyaş 
hem ay 

349.5 çiklengen maǾlūm ĥesāb birlen yürürler ( ) daħı yirden yāñi žāhir 
bolġan śaysız 

349.6 ölen hem śābili ölen allahġa boy śunurlar ( ) daħı allah teǾa kökni orunda ve 
mertebede büyük itüp 

349.7 yaratdı ( ) daħı Ǿadllikni ķoydı yaǾnį her bir istiǾdādlı ādemge tiyüşli nerseni 
birdi 

349.8 ve her bir ĥaķķ iyesine ĥaķnı birdi şunıñ sebebli de Ǿālemniñ işi muntažam ve toġrı 
boldı resūl ekrem eyte 

349.9 Ǿadllik birlen kökler ve yirler turdı diyü yā ki mįzāndan şeylerniñ miķdārları biline 
turġan nerse murād 

349.10 yaǾnį mįzān-ı Ǿörfį ( ) Ǿadāletde çikden ötmesünler içün yaǾnį inśāfdan 
çitke  
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349.11 kitmesünler içün ( ) daħı mįzānnı toġrılıķ birlen öteñiz yaǾnį toġrı 

349.12 ölçeñiz ( ) daħı ölçevni kimitmeñiz ( ) daħı 
allah yirni 

349.13 maħlūķlar içün töben itüp töşedi ( ) ol yirde leźźetlenüv 

349.14 içün aşay turġan türli cimişler daħı ħurma śavt (orun ve boķça)larınıñ iyesi bolġan 
ħurma 

349.15 aġaçları bardur ( ) daħı yafraķ (salam) iyesi bolġan orlıķlar 

349.16 (buġday arpa  arş, śalı kibiler) hem ħoş isli cimişler yā ki rızķlar bardur maǾnāsında 

(  

349.17 ) ey ādem birlen cin rabbiñizniñ niǾmetleriniñ ķayusını yalġanġa tutasız 

(  

349.18 ) allah ādemni ot birlen yandurulġan balçıķ kibi bolġan ķurı 
balçıķdan 

349.19 yaratdı ( ) daħı cinni yā ki cinler atasını otdan bolġan śāf 

349.20 tütünden yaratdı ( ) bes ey ādem birlen cin rabbiñizniñ 
niǾmetleriniñ ķayusını 

349.21 yalġanġa tutarsız ( ) ol rabbiñiz ķaşnıñ ķuyaş çıġışı ŧarafı 
birlen caynıñ 

349.22 ķuyaş çıġış ŧarafınıñ hem ķaşnıñ ķuyaş baŧış ŧarafı ilen caynıñ ķuyaş baŧış ŧarafınıñ 
rabbisidür 

349.23 ( ) maǾnāsı ötdi ( ) ol rabbiñiz śuvı tuzlu 
digiz 

349.24 birlen śuvı tatlı dingizni birisi birisine körşi bolġanları ĥālde yiberdi yaǾnį üstleri birisi 

349.25 birisine baĥr-i muĥįŧde yoluķuşurlar ( ) ol iki dingiz arasında 
allahnıñ ķudretinden 

349.26 yā ki yirden bir perde bardur ķatışuv ve ħāśiyetni bozuv sebebli birisi ikinçine žulm 
ķılmas yaǾnį birisiniñ 
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349.27 śuvı  ikinçisiniñ śuvına ķaŧnaşmas ( ) maǾnāsı ötdi 

(  

349.28 ) bu iki dįngizden uluġ inci ile kiçik inciler çıġar inciniñ eger tuzlı śulı 
diñgizden gine 

349.29 çıġuvı ŝābit bolsa ol vaķtde ikisinden çıġa dimeki ikisiniñ cıyulġan orunlarından çıķduķı 
içün 
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350.1 bolur yā ki ikisi birge cıyulġanlıķdan göyā ki iki dingiz bir dingiz ĥükminde bola da 
birisinden çıķġan 

350.2 nerse göyā ki ikisinden de çıķġan nerse ĥükminde bola ( ) 

(  

350.3 ) ol rabbiñ içündür dingizde tirekleri yuķarı köterilgen uluġlıķda ŧaġlar 
kibi 

350.4 bolġan aķġuçı (cürüvçi) kimeler ( ) maǾnāsı ötdi ( ) 
ve her 

350.5 bir yir üzerinde bolġan cān iyesi yā ki ādem birlen cinlerden bolġan cān iyeleri helāk 
boluvçı 

350.6 ve bitüvçidür ( ) daħı ey muĥammed (Ǿahm) uluġlıķ ve 
ĥürmet iyesi bolġan 

350.7 rabbiñniñ źātı gine helāk bolmay ķalur ( ) ( ) 
köklerde 

350.8 ve yirlerde bolġan Ǿaķl iyeleriniñ her birisi allahdan ĥācet nerselerini śorarlar 

( ) 

350.9 her künde ol allah işdedür yaǾnį her vaķt allah teǾa ezeldegi ĥükmine muvāfıķ türli 
źātlar peydā ķılur ve türli 

350.10 ĥāller yañartur resūl allah eyte allahnıñ her vaķtde şāǾnı işi günāhlarnı yarlıķamaķ 
ķayġularnı bitürmek 
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350.11 bir ķavmni büyük derecege kötermek ikinçi ķavmni töben derecege tüşürmek diyü hem 
bu āyetde yehūdlerniñ 

350.12 allah teǾa şenbe kün ĥükm ķılmay digen sözlerini redd bola ( ) 

( ) 

350.13 ey ādem birlen cin ķıyāmet küninde sizniñ ĥesābıñız ve cezāñız içün boşanurmız yaǾnį 
yalġız sizniñ ĥesābıñız 

350.14 ve Ǿaźābıñız birlen meşġūl bolurmız çünki ķıyāmet küninde allah teǾa ĥesāb birlen 
cezāǿdan başķa işini ķılmay 

350.15 ( ) maǾnāsı ötdi ( ) ey ādemler birlen cinler gürūhsı 

(  

350.16 ) eger köklerniñ ve yirlerniñ çitlerinden 
allahnıñ 

350.17 ķażāsından ķaçķanıñız ĥālde çıġarġa küçiñiz yitse ( ) bes ķaçup çıġıñız 

( ) 

350.18 ķaçup çıġarġa küçiñiz yitmes meger ķuvvet birlen gine yiter ol ķuvvet sizde yoķ yā ki 
köklerde ve yirlerde 

350.19 bolġan nerselerni bilüviñiz içün köklerniñ ve yirlerniñ çitlerinden çıġuvġa küçiñiz yitse 
çıġıñız likin 

350.20 çıġa almassız hem köklerde ve yirlerde bolġan nerselerni bile almassız meger allah teǾa 
taǾyįn ķılġan beyyine 

350.21 (delįl) birlen çıġarsız ve bilürsiz bes fikrleriñiz birlen köklerge aşarsız çünki allah teǾa 
köklerge aşa turġan 

350.22 Ǿaķlį ve naķlį baçķıçlar taǾyįn ķıldı bes ol baçķıçlar birlen yidi ķat kökniñ üstine 
aşuvıñız 

350.23 mümkin iķinçi maǾnāge binā bu āyetde Ǿilmge ni ķadar taĥrįż bola 

( ) maǾnāsı 

350.24 ötdi ( ) ey ādem birlen cin sizniñ üzeriñizge otdan 
yalķun 

350.25 daħı yalķunsız töten yiberilmiş bolur ( ) bes siz ol yalķun birlen tötenden 
sizni maĥşerge sürür 
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350.26 ( ) ( ) bes her ķayçan 
ķıyāmet 

350.27 aldından kök yarılsa bes kökergen zeytün mayı yā ki ķızıl saħtiyān kibi ķızıl gül kibi 
bolup 

350.28 evrilse ( ) ( ) bes kök yarılġan 

350.29 kün günāhsından hiçbir ādemler daħı cinler śaralmış bolmas çünki günāhlı boluvları 
Ǿalāmetleri birlen 
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351.1 bilinür bu śoravnıñ yoķlıġı ķabrlerinden çıġup maĥşerge barduķları vaķtde ammā 
maĥşerde ĥesāb vaķtinde günāhlarından 

351.2 śoraluvları ikinçi āyet birlen ŝābit ( ) 

( ) 

351.3 kāfirlerni ķıyāmet küninde Ǿalāmetleri (ķayġulı boluvları yā ki yüzleriniñ ķara 
boluvları) birlen 

351.4 bilinmiş bolur ( ) bes kāfirlerni tamuġġa eylengende mañlay 
saçlarından daħı 

351.5 ayaķlarından tutılmış (östiralmış) bolur ( ) ( ) 
kāfirlerge 

351.6 eytilür bu şundayın cehennemdür ( ) bu cehennemni kāfirler yalġanġa 
śayur boldılar 

351.7 ( ) kāfirler tamuġ birlen issilikde çikge irişken issi śu 
arasında 

351.8 ŧavāf ķılurlar yaǾnį tamuġda yandurulmış bolurlar ve üstlerine ġāyet issi śu sipilmiş 
bolur yā ki 

351.9 śuśap śu soraduķlarında ġāyet issi śu birlen śuġarılmış bolurlar maǾnāsında (  

351.10 ) ( ) daħı rabbisi ĥużūrında bendeler ĥesāb içün toķtap tura 
turġan 
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351.11 orunda turuvdan ķorķġan kişi içün bolur ( ) iķi ucmaħ birisi ādemden bolġan 
ķorķuvçıġa 

351.12 ve birisi cinden bolġan ķorķuvçıġa yā ki her birisine iki bolur birisi iǾtiķādı içün ikinçisi 
Ǿameli 

351.13 içün yā ki birisi Ǿibādetlerni ķıluvı içün ikinçi günāhlarnı ķoyuvı içün yā ki birisi rūĥānį 

351.14 ucmaħ ikinçisi cismānį ucmaħ bolur ( ) ( ) ol iki ucmaħ 

351.15 türli aġaçlar cimişler iyeleridür ( ) maǾnāsı ötdi ( ) 

351.16 bes ol iki ucmaħda aġa turġan iki çişme bardur ( ) bes ey ādem 

351.17 birlen cin rabbiñizniñ niǾmetleriniñ ķayusını yalġanġa tutarsız ( ) 
ol iki 

351.18 ucmaħda her bir cimişden iki nevǾi bardur birisi Ǿörfdegi kibi birisi Ǿacįb yā ki birisi 
ķurı  

351.19 ve birisi çiy ( ) ( ) ucmaħ 
ehlleri 

351.20 ucmaħda ilçileri ķalun cifekden bolġan töşekler üzerinde tapanġanları ĥālde 

niǾmetlenürler (  

351.21 ) ve bu iki ucmaħnıñ cimişleri yaķındur olturġan ĥālde de yatķan ĥālde de 
alurġa 

351.22 mümkin bolur ( ) ( ) ol ucmaħlarda közleri 
irlerine gine 

351.23 ķısķartılġan (yaǾnį muĥabbetleri yalġız irlerinde gine bolġan ĥūr ķızları bardur 

(  

351.24 ) ol ĥūr ķızlarnı irlerinden burun ādemler içün bolġanlarnı cinler içün bolġanlarnı 

351.25 cinler tutmadılar bu āyetden cinler içün de ĥūr ķızları boluv bilinedür 

( ) (  

351.26 ) ol ķızlar göyā ki yüzleri ķızıllıķında ve tenleriniñ aķlıġında hem 
śāflıġında yāķūt 
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351.27 hem mercān kibidürler ( ) ( ) Ǿamelde 
izgülikniñ 

351.28 cezāsı tügillerdür meger ŝevābda izgülikdür yaǾnį ucmaĥdur ( ) 

(  

351.29 ) daħı bu iki ucmaħdan başķa ħalķ ĥesāb içün toķŧay turġan orunda allahnıñ 
ĥużūrında 
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352.1 toķŧavdan ķorķuvçılar içün iki ucmaħ bardur ( )( ) ol iki 

352.2 ucmaħ ġāyet caşıllerdür ġāyet caşılliklerinden közge ķara kibi körünürler 

( ) 

352.3 ( ) ol iki ucmaħda śuları ķaynap çıġa turġan iki çişme (fantal) bardur 

352.4 ( ) ( ) ol iki ucmaħda leźźetlenür içün aşala 
turġan 

352.5 türli cimişler hem ħurma hem rummān (inar) cimişi bardur imām-ı aǾžam bu āyet birlen 
ħurma birlen zamānnıñ 

352.6 fākihe bolmavına istidlāl ķılġan çünki naħl birlen rummānį allahü teǾālā fākihege Ǿaŧf 
itken Ǿaŧf başķa 

352.7 boluvnı tileydür şunıñ içün de imām-ı aǾžam ķaşında fākihe aşamam diyü yemįn itken 
ādem ħurma hem rummān 

352.8 aşav birlen ĥāniŝ bolmay likin ammā min hem imām şāfi’į naħl birlen rummānnı 
fākihege Ǿaŧf naħl birlen 

352.9 rummān artuķlıķlarunı beyān içün digenler bes göyā ki naħl birlen rummān artuķlıķları 
içün 

352.10 fākiheden ikinçi cins ĥükminde bolalar şunıñ içün de fākihe aşamam diyü yemįn itken 
bular ķaşında ħurma 

352.11 hem rummān aşav birlen ĥāniŝ bola ( ) ( ) daħı ol 
ucmaħlarda 
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352.12 śūretleri ve ħalķları körkem izgü ħatunlar bardur ( ) (  

352.13 ) ol śūretleri ve ħalķları körkem bolġan izgü ħatunlar çaŧırlarġa yapılġan 
ürtilgen 

352.14 ĥūr ķızlarıdur ( ) ( ) ol ĥūr ķızlarını 

352.14 ucmaħ ehllerinden burun ādem de cin de tutmadı ( ) ey ādem 
birlen cin 

352.15 rabbiñizniñ niǾmetleriñ ķaysını yalġanġa tutasız ( ) 
ucmaħ 

352.16 ehlleri ucmaħda niǾmetlenürler caşıl orunduķlar ve Ǿacįb körkem sekiler ķalun palaslar 
üzerinde 

352.17 ŧayanġanları ĥālde ( ) bu sözni bu sūrede otuz mertebe źikr ķılınġan 

(  

352.18 ) ve ey muĥammed (Ǿahm) uluġlıķ ve ĥürmet iyesi bolġan 
rabbiñniñ ismi mübārek boldı 

352.19 (er-raĥman) sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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352.20 (illi altunçı sūre vāķıǾa sūresi mekkede ingen toķśan altı āyet) 

352.21 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

352.22 ( ) her ķayçan vuķūǾsı şiksiz bolġan ķıyāmet vāķıǾa bolsa 

( ) 

352.23 ķıyāmet vāķıǾa bolġan vaķtde allahġa yalġanlavçı yā ki ķıyāmetni yoķ diyüvde 
yalġanlavçı hiç nefs bolmas 

352.24 ( ) ol ķıyāmet bir türli ķavmni töpen derecege tüşürüvçidür ve bir türlisini 
yuġarı mertebege 

352.25 köterüvçidür ( ) her ķayçan yir üstündegi nerselerini ciymirürlik itüp 
ķaŧı 

352.26 silkitüv birlen silkitilse ( ) daħı ŧaġlar kāmil taratıluv birlen taratılsa 

(   

352.27 ) bes ŧaġlar türli ŧarafķa saçılgen tozan bolsalar ( ) ve siz allahnıñ 
ķulları 

352.28 üç śınıf bolsañız ( ) bes üç śınıfnıñ birisi mübāreklik iyelidür yā ki Ǿamel 
defterleri 
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353.1 oñ ķollarına birilgen ādemlerdür ( ) mübārek iyeleri yā ki Ǿamel 
defterleri oñ 

353.2 ķollarına birilgen ādemler kimlerdür ( ) daħı ikinçi śınıfı şomlıķ iyeleridür 
yā ki 

353.3 Ǿamel defterleri śol ķollarına birilgen ādemlerdür ( ) şomlıķ 
(mübāreksizlik) iyeleri 

353.4 yā ki Ǿamel defterleri śol ķollarına birilgen ādemler kimlerdür ( ) 
üçünçi śınıfı 

353.5 kemāletlerde fażįletlerde ilk bolġan ādemlerdür yā ki ĥaķķ žāhir bolġannıñ śoñında 
tevķifsiz įmān kitürüvde 
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353.6 ilk bolġan ādemlerdür alar cennetke de ilk kirüvçilerdür evvelgi maǾnāge bināen 
sābıķlardan peyġamberler hem de 

353.7 allahnıñ başķa dostları murād ikinçi maǾnāge bināen izgü ümmetler murād 

( ) 

353.8 kemāletlerde fażįletlerde yā ki įmān ve Ǿibādetde ilk bolġan ādemler dereceleri yaķın 
ķılınġan mertebeleri 

353.9 bülend ķılınġan ādemlerdür hem alar nuǾaym ucmaħlarındadur 

( ) ol dereceleri 

353.10 yaķın ķılınġan ve mertebeleri bülend ķılınġan ādemler evvelgi ümmetlerden (ādem 
Ǿahm zamānından resūl allahġa ķadar 

353.11 bolġan ötken ümmetlerden) köp cemāǾatdür śoñġı ümmetlerden (resūl allah 
ümmetinden) az ādemlerdür 

353.12 bu āyet resūl allahnıñ minim ümmetlerim başķa ümmetlerden köp bolur digen sözine 
muħālif bolmay çünki 

353.13 resūl allahnıñ aśıl ümmeti başķa ümmetlerden köp bolur da likin başķa ümmetlerniñ 
įmānda ve ŧāǾatde 

353.14 yā ki kemālet ve fażįletlerde ilk bolġanları resūl allah ümmetiniñ bu śıfatda ilk 
bolġanlarından köprek 

353.15 bolur ve bu ümmetniñ tābiǾleri başķa ümmetlerniñ tābiǾlerinden köp bolur 

( ) altun 

353.16 birlen toķulġan inci ve yāķūt birlen berkitilegen serįrler üzerindedür 

( ) birisi 

353.17 birisine ķarşı bolġanları ĥālde ol serįrler üzerine tayanuvçılardur 

( ) 

353.18 alar üzerine mengü tirük bolup ķala turġan balalar ħidmet içün ŧavāf ķılurlar özlerinden 
burun 

353.19 ölgen balaları ( ) içken ĥāllerinde totķasız ve burunsız savtlar birlen 
hem totķalı 

353.20 ve burunlı śavtlar birlen ŧavāf ķılurlar ( ) daħı ħamrdan bolġan śavt 
birlen ŧavāf ķılurlar 

353.21 ( ) ol ħamrnı içüvden içüvçilerge baş avurtuv ve Ǿaklınıñ kitüvi 
ĥāśıl bolmas 
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353.22 ( ) daħı özleri iħtiyār ķılġan nerseden türli cimişler birlen ŧavāf 
ķılurlar 

353.23 ( ) daħı nefsleri arzu ķılġan nerselerden ķuş itleri birlen ŧavāf ķılurlar 

353.24 ( ) daħı alarġa uluġ közli ĥūr ķızları yoluġuvçıdur yā ki dünyādaġı ħatunları bir 
yaşda 

353.25 ve yāñi tende bolup ķaytadan yaratılmış bolup ĥūrlar isminde bolurlar 

( ) 

353.26 ol ĥūr ķızları śāflıķda ve aķlıķda śavtında śaķlanġan inciler kibidür 

( ) 

353.27 ucmaħdaġı ādemlerge bu enǾāmleri ķılınur dünyāda ķılġan Ǿamelleri berāberinde cezā 

yüzinden (  

353.28 ) ucmaħ ehlleri uħmaħda1 bāŧıl sözni hem birisini birisi günāhġa 
nisbet bire turġan 

353.29 (yaǾnį günāhlı boldıñız digen) sözni işitmesler ( ) meger selām digen 
sözni işitürler 
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354.1 bu źikr ķılınġan dereceler ve niǾmetler sābıķlar içün ammā andan bir derece töpen 
aśĥābü’l-yemįnniñ ĥālini 

354.2 allahü teǾālā kileçekde źikr ķılaçaķ ( ) daħı oñ ķol iyeleri 
yaǾnį 

354.3 mübāreklik yā ki Ǿamel defterleri oñ ķollarına birilgen ādemler kimlerdür ol yemįn 

iyeleri (  

354.4 ) ol yemįn iyeleri çeneçkenleri kisilgen benķa aġaçındadur hem 
cimişi töbenden 

                                                            
1 “ucmaħda” olmalı. 
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354.5 içine ķadar birisi üstüne birisi ķoyulġan ħoş isli muz aġaçındadur 

( ) daħı 

354.6 śozulġan kölegede hem hemįşe aġup tura turġan śudadur ( ) 
daħı 

354.7 hiçbir vaķtde kisilmey turġan hem aluvçıdan hiçbir veche birlen ŧıyılmay turġan köp 
cimişlerdedür 

354.8 ( ) daħı büyük töşeklerdedür yaǾnį şol źikr ķılınġan türli niǾmetlerde ĥużūr 
ķılurlar 

354.9 ( ) düristlikde biz aśĥāb yemįnlerniñ ħatunlarnı kāmil yaratuv birlen 
yaratduķ yā ki 

354.10 yañadan yaratuv birlen yaratduķ bu ħatunlar yā ki ĥūr ķızları yā ki dünyādaġı ħatunları 
beyđāvį 

354.11 iyesi eyte resūl allah eytdidi bu ħatunlar dünyādan ķarçıķ bolup ötken ħatunlar allahü 
teǾālā hemmesini 

354.12 bir yaşda bākire itüp yaratdı diyü ( ) bes ol ħatunlarnı bākireler 

354.13 itüp irlerine süyükliler itüp hem hemmesini bir yaşda itüp (otuz üç yaşında itüp) 
yaratduķ biz 

354.14 ( ) bu ħatunlarnı bir śıfatda yaratduķ yemįn iyeleri içün 

( ) 

354.15 ol yemįn iyeleri evvelgi ümmetlerden köp cemāǾatler daħı śoñġı ümmetlerden (resūl 
allah ümmetinden) köp 

354.16 cemāǾatlerdür ( ) daħı şomlıķ iyeleri yā ki Ǿamel defterleri śol 
ķollarına 

354.17 birilgen ādemler kimlerdür ol şimāl iyeleri ( ) ol aśĥābü’l-şimāl tenleriniñ 
tişiklerine 

354.18 öte turġan issi oŧda hem ġāyet issi śudadur ( ) daħı ķara tütünden bolġan 
kölegededür 

354.19 ( ) ol kölege başķa kölegeler kibi śalķun da tügildür daħı fāǿideli de tügildür 

(  
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354.20 ) düristlikde ol aśĥābü’l-şimāl (kāfirler) mundan ilk (dünyāda) nefs 
arzularına 

354.21 çomuvçılar boldılar bu Ǿaźāblar alarġa şunıñ içündür ( ) 
daħı ol 

354.22 şimāl iyeleri dünyāda vaķt uluġ günāhġa (küfrge) devām ķılur boldılar ( ) 
daħı şimāl 

354.23 iyeleri dünyāda vaķt eytür boldılar ( ) eyā biz her ķayçan ölsek 
daħı çürüp 

354.24 tofraķ hem taralġan süyekler bolsaķ ( ) eyā biz ķabrlerimizden ķobarılmış 

bolurmız mu (  

354.25 ) daħı evvelgi ölgen atalarımız ķobarılmış bolurlar mu 

( ) 

354.26 ey muĥammed Ǿahm baǾŝni inkār itüvçi kāfirlerge eyt düristlikde evvelgi ümmetler daħı 
soñġı ümmetler elbette 

354.27 cıyulmış bolurlar ( ) allah ĥużūrında bilgüli bolġan künniñ vakti içün 
yaǾnį 

354.28 allahü teǾālā çiklegen künde cıyulurlar ( ) munıñ śoñında ey 
mekke ehli 

354.29 siz ey azġunlar ve baǾŝni yalġanġa tutuvçılar ( ) zaķķūm aġaçınıñ 
cimişinden 
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355.1 aşaġuçılarsız ( ) bes zaķķūm aġaçından (cimişni aşavdan) 
ķurśaķlarıñıznı 

355.2 tolturuvçılarsız ( ) bes ġāyet śuśaduķıñızdan aşaġan zaķķūm 
üstüne issi 
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355.3 śudan içüvçüvçilersiz2 ( ) bes ol issi śunı śuśaġan teveniñ içüvi kibi 

355.4 içüvçilersiz ( ) bu zaķķūm aġaçı birlen issi śu kāfirlerniñ cezāǾ 
küninde 

355.5 ĥāżirlengen żiyāfetleridür bes tamuġda ķararlanup yitkeç nindeyin śıylar boluvı ĥaķında 
ni žann itesün 

355.6 elbette anası bigrek aġır ve ķaŧıdur maǾnāsında ( ) bes sizni 
yoķdan bar 

355.7 itüp yaratduķ kāşki ķabrlerden tirilüp ķobarıluvġa uşanasañız idi ( ) 
ħatunlarnıñ 

355.8 (bala yaratıla turġan ķapçıķlarına) atķan nerseñizden (nuŧfelerden) ħaber biriñiz 

(  

355.9 ) eyā siz mi ol ħatunlarnıñ raĥmlerine aŧķan nerseleriñizni (nuŧfelerni) kāmil 
ādem itüp 

355.10 yaratursız yā ki ol nuŧfelerni kāmil ādem itüp yaraŧuvçı biz mi elbette biz 

( ) 

355.11 biz sizniñ arañızda ölümni taķdįr ķılduķ ve her biriñizniñ ölüvini bilgüli vaķt birlen 
vaķtladuķ 

355.12 ( ) ve biz ilk bölünmiş tügilmiz biz hiçbiriñiz birge ilk bola almas 
şunıñ içün 

355.13 ölümden de ķaçup ķutula almas ( ) biz arañızda ölümni taķdįr 
ķılduķ sizniñ 

355.14 oħşaşlarıñıznı almaşduruvımız içün bu orunda (Ǿalā) lām taǾlįl maǾnāsında 

( ) 

355.15 ve sizni siz bilmey turġan śıfatlarda yaraŧuvımız içün ( ) ve taĥķįķ siz 
evvel 

355.16 yaraŧuvnı bildiñiz hiç yoķdan sizni yaraŧdım ( ) kāşki evvelde yaraŧuvıma 
ķıyās ķılup 

                                                            
2 “içüvçilersiz” olmalı. 
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355.17 minim ķaytadan yaraŧuvġa da ķādir idükimni źikr ķılsañız ve bilseñiz idi bu āyetde 
ķıyās birlen istidlāl 

355.18 niñ düristligine işāret bar çünki allah teǾa ķaytadan yaraŧuvnı evvel yaraŧuvġa ķıyās 
ķıluvnı ķoyuvda 

355.19 baǾŝni inkār itüvçilerni nādānlarġa nisbet birdi ( ) yirge saçken 
nerseñizden 

355.20 (orlıķlardan) ħaber biriñiz miñe ( ) eyā siz mi ol saçken 
nerseleriñizni 

355.21 (orlıķlarnı) ösdürsiz3 yā ki biz mi ösdürürmiz elbette biz ösdürürmiz ( ) 
eger biz tilesek 

355.22 sizniñ saçken nerseñizni ķurı ve boş ötün ķılurmız ( ) bes siz bu işke 
Ǿaceb 

355.23 lenür yā ki turuşuvıñıznıñ boş kitüvine ökünür bolup evrilürsiz 

( ) daħı 

355.25 eytürsiz düristlikde biz igin saçuv sebebli aldanmışmız yā ki iginimizniñ helāk boluvı 
sebebli helāk 

355.26 bolmışmız belki biz  rızķdan maĥrūmmız diyü eytürsiz ( ) 
şundayın śudan 

355.27 (içüvge śāliĥ bolġan ŧaŧlı śudan) miñe ħaber biriñiz ol śunı siz içersiz yaǾnį içe turġan 
śuvıñızdan 

355.28 ħaber biriñiz ( ) eyā siz mi ol śunı buluŧdan indürdiñiz 

(tüşürdiñiz) (  

355.29 ) yā ki biz mi ol śunı indürüvçi elbette biz indürüvçi ( ) eger 
biz 

355.30 tilesek ol śunı tuzlı ve açı ķılurmız ( ) kāşki munıñ kibi uluġ niǾmetlerge 
şükr 
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3 “ösdürür” olmalı. 
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356.1 ķılsañız idi ( ) çaġup oŧ çıġara turġan oŧdan miñe ħaber biriñiz 

(  

356.2 ) eyā siz mi ol oŧ çıġa turġan aġaçnı (merħ, ġaffār, …… aġaçları kibi) 
yaratdıñız 

356.3 ) yā ki ol oŧ çıġa turġan aġaçnı biz mi yaraŧuvçı elbete biz yaraŧuvçı 

(  

356.4 ) biz ol oŧ çıġa turġan aġaçnı ķabrlerden ķobarıluv ĥaķında 
tabaśśure yā ki cehennem 

356.5 oŧına örnek hem śaĥrįlerge boluvçı ādemlerge fāǾide ķılduķ ( ) bes 
ey 

356.6 muĥammed uluġ bolġan rabbiñniñ ismini źikr birlen tesbįĥ eyt yaǾnį sübĥān rabbiñ el-
Ǿažįm diyü eyt 

356.7 yā ki rabbiñni cenābına münāsib bolmaġan śıfatlardan yıraķ ķıl evvelgi maǾnāġa bināǿ 
bu āyet birlen rukūǾ 

356.8 tesbįĥi ŝābit bola hem resūl allah bu āyet ingeç bu tesbįĥni rukūǾleriñizde źįkr ķıluñız 
didi emr-i istiĥbāb 

356.9 içün bes bu āyet birlen rukūǾ tesbįĥiniñ müsteĥab boluvı ŝābit bola oşandaķ resūl allah 

(  

356.10 ) āyeti ingeç bu tesbįĥni secdeleriñizde źikr ķılıñız didi bes ol āyet birlen 
secde tesbįĥiniñ 

356.11 müsteĥab boluvı biline bu iki āyet inmesden burun śaĥābeler rukūǾlerinde 

( ) diyü 

356.12 secde tesbįĥinde ( ) diyü eyteler idi ( ) bes min 
yuldızlarnıñ 

356.13 tüşe turġan orunları birlen ķasem itmeym çünki ķasem itmey de źikr ķılınaçaķ iş žāhir 
yā ki ķasem 

356.14 eytemün maǾnāsında bu vaķtde ( ) kelimesi artuķ bola ( ) daħı 
yuldızlarnıñ tüşe turġan 

356.15 orunları birlen ķasem itüv eger siz bilseñiz elbette uluġ ķasemdür çünki ķasem itüvde 
ķudretniñ 
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356.16 uluġlıķına ve ĥikmetniñ kemāline ve raĥmetniñ köplikine delālet bar elbette allahnıñ 
raĥmeti bendeniñ Ǿaźābsız 

356.17 ve ŝevābsız mükellef bolmay mühmel ķaldurulmavını tileydür 

( ) ķasem itüp eytemün 

356.18 düristlikde ol ķurān fāǿidesi köp bolġan ķurāndur śaķlanmış kitābda (levĥü’l-maĥfūžda) 
yazılmışdur 

356.19 ( ) ol śaķlanmış kitābnı (levĥü’l-maĥfūžnı) tutmas (yaǾnį levĥü’l-
maĥfūžda bolġan 

356.20 nerselerge muŧŧaliǾ bolmas) meger ādemlikden kilgen kimçiliklerden pāk bolġan 
ferişteler gine töner 

356.21 (muŧŧaliǾ bolur) yā ki ķurānnı tutmasun meger ŧahāretsizliklerden pāk bolġan ādemler 
gine tutsun maǾnāsında 

356.22 (nefy-i nehy maǾnāsında bola) ikinçi maǾnāġa bināǿen bu āyet cünüb kişige ķurānnı 
tutuvnıñ dürist tügil idügine 

356.23 delālet ķıladur yā ki ķurānnı ustamas meger küfrden pāk ādemler gine ustar maǾnāsında 

(  

356.24 ) ol ķurānnı bütün Ǿālemni terbiye idüvçi allahdan şiksiz indürülmek birlen 
indürüldi 

356.25 ( ) ey mekke kāfirleri eyā siz bu sözni (ķurānnı) ħorġa ve 
ciñilge 

356.26 śayuvçılar mısız ( ) daħı rızķıñıznıñ şükrini ķılasız mı ( ) 

356.27 düristlikde siz ķurānnı yalġanġa tutasız yaǾnį ķurān niǾmetine şükr ķıluvıñıznı ķurānnı 

356.28 yalġanġa tutuvnı ķılasız mı ( ) bes kāşki her ķayçan cān boġazġa 

356.29 irişse ( ) ĥālbūkim siz (ölerge yaķınlaşķan ādem yanında ĥāżir 
bolġan ādemler) 
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357.1 ol vaķtde ölerge yaķınlaşķan ādemge ķararsız ( ) ve ĥālbūkim biz 
ölerge ĥāżirlengen 
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357.2 ādemge sizden yaķınraķmız yaǾnį anıñ ĥālini sizden artuķ bilemiz ( ) ve 
likin siz 

357.3 ölerge ĥāżirlengen ādem üzerinde bolġan nerseni körmeysiz yaǾnį ĥaķįķatni bilmeysiz 

(  

357.4 ) kāşki eger siz ķıyāmet küninde dünyāda ķılġan Ǿamelleriñiz berāberinde 
cezālanmış bolmasañız idi 

357.5 ( ) boġazġa irişkenniñ śoñında cānnı tenge kiri ķaytarsañızçı ( ) 

357.6 eger siz baǾŝni inkārda rast sözlilerden bolsañız yaǾnį söziñizde rast bolsañız cānnı 
boġazġa 

357.7 irişkenniñ śoñında kiri tenge ķaytarıñız ( ) bes eger ölgen ādem 
allahġa yaķın 

357.8 ķılġan ādemlerden yaǾnį įmān ve Ǿibādetde ilk bolġan ādemlerden (evvelgi śınıfdan) 

bolsa (  

357.9 ) bes ol kişige raĥatlanuv hem körkem rızķ ve niǾmet ucmaħları bolur 

(  

357.10 ) ve eger ölgen ādem mübāreklik iyelerinden yā ki Ǿamel defterleri oñ 
ķollarına birilgen 

357.11 ādemlerden (iķinçi śınıfdan) bolsa ( ) bes ey yemįn iyesi siñe 
yemįn 

357.12 iyesi bolġan ķardeşleriñden selām bardur yaǾnį siñe selām eytürler 

( ) 

357.13 ammā eger ölgen ādem ķıyāmetni yalġanġa tutuvçı toġrı yoldan adaşķanlardan yaǾnį 
aśĥāb-ı 

357.14 şimāl bolġan üçünçi śınıfdan bolsa ( ) bes ol kişige ĥāżirlengen 
nerse 

357.15 (żiyāfet) issi śudandur daħı ceĥįm tamuġsına kirüvdür ( ) düristlikde bu 
sūrede 

357.16 źikr ķılınġan nerseler yā ki bu üç śınıf ĥaķında źikr ķılınġan nerseler elbette şiksiz 
bolġan ħaber birlen 
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357.17 ŝābitdür ( ) bes ey muĥammed Ǿahm rabbiñni cenābına münāsib 
bolmaġan śıfatlardan 

357.18 uluġ bolġan ismini źikr birlen yıraķ ķıl  vāķıǾa sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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357.19 (illi yidinçi sūre (ĥadįd) sūresi medįnede ingen cemǾį yikirmi toķız āyet) 

357.20 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

357.21 ( ) allah içün köklerde daħı yirde bolġan nerseler 

357.22 tesbįĥ itdi ( ) ve ol allah her işde üstündür hem ĥikmet iyesidür 

357.23 ( ) ol allah içündür köklerniñ ve yirlerniñ ħocalıġı (  

357.24 ) ol allah ölüklerni tirgüzüv tirüklerni öltürür ( ) ve ol allah 
öltürüvden  

357.25 ve tirgüzüvden her nerse üzerine küçi yitküçidür ( ) ol allah her nerseden 
oldur bes  

357.26 allahdan ilk hiç nerse yoķdur daħı her nerseden śoñdur bes allahdan soñ hiç nerse 

yoķdur (  

357.27 ) ve ol allah ķudretiniñ eŝerleri birlen žāhirdür (bilgülidür) źātınıñ ĥaķįķati 
birlen yaşrundur 

357.28 yā ki vucūdı žāhirdür ĥaķįķati bilgüli tügildür çünki allahnıñ źātını özinden başķa hiç 
kim bilmes 
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358.1 ( ) ve ol allah her nerseni bilgüçidür allahnıñ bilüvinde žāhir nerse birlen 
yaşrun nerse 

358.2 berāberdür ( ) ol allah şundayın źātdur köklerni ve yirlerni 
yaratdı 

358.3 ( ) altı kün (yaǾnį birisi śoñında birisi kilgen altı künde) ol müddetniñ köp mi 
idükni 

358.4 özi gine bilür ( ) munıñ śoñında allah ķuvveti birlen Ǿarş üzerine ġālib 
boldı 

358.5 mundan murād bütün maħlūķāt üzerine ķudreti birdi ( ) ol allah yirge 
kirgen nerselerni 
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358.6 (orlıķlarnı) bilür ( ) daħı yirden çıķġan nerselerni (öse turġan nerselerni) 
bilür 

358.7 ( ) daħı yuġarıdan (buluŧdan) tüşken nerseni (yaġmurlarnı) bilür 

( ) 

358.8 daħı yuġarı aşķan nerselerni baħār ve tütünlerni bilür ( ) ve ol allah 
sizniñ birlen 

358.9 birgedür ķayu orunda ġına bolsañız da yaǾnį allahnıñ Ǿilmi ve ķudreti hiç ĥālde sizden 

ayrulmas (  

358.10 ) ve ol allah sizniñ ķılġan işleriñizni körüvçidür ve her bir işiñiz 
berāberinde tiyüşli cezā 

358.11 birür ( ) ol allah içündür köklerniñ ve yirlerniñ ħocalıġı 

(  

358.12 ) ve ol allahġa işlerni ķaytarılmış bolur ( ) ol allah kiçni kündizge 
kiritür 

358.13 bes kiçni artdurur kündizni kimitür ( ) daħı kündizni kiçke kiritür bes 
kündizni artdurur 

358.14 ve kiçni kimitür ( ) ve ol allah kökrek iyelerini yaǾnį kökrekdegi 
sırlarnı 

358.15 bilür ( ) ey ādemler allahġa hem allahnıñ resūline įmān kitüriñiz 

( ) daħı şol 

358.16 nerseden (māllardan) allah rāżī bola turġan yolġa śarf itiñiz ( ) allah 
sizni 

358.17 ol nersede (māllarda) taśarruf ķıluvda ħalįfeler (ħocalar) ķıldı yā ki öziñizden burun 
ölgen ādemlerden 

358.18 alġan māllarıñızda ħocalar ķıldı şol māldan allah yolına śarf ķılıñız maǾnāsında 

(  

358.19 ) bes sizden şundayın ādemler įmān kitürdiler hem māllarından allah yolına 
śarf ķıldılar 
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358.20 ( ) ol ādemlerge uluġ ŝevāb bolur ( ) ve ni boldı sizge 

358.21 allahġa įmān kitürmeysiz yaǾnį allahġa įmān kitürmegeniñiz ĥālde ni ķılmaķçı bolasız 

(  

358.22 allahġa įmān kitürmeysiz yaǾnį allahġa įmān kitürmegeniñiz ĥālde ni ķılmaķçı bolasız ( 

358.23 ) ĥālbūkim resūl (muĥammed Ǿahm) sizni rabbiñizge įmān 
kitürüviñizge ündeydür 

358.24 ( ) ve taĥķįķ allah sizden įmān birlen Ǿahdiñizni aldı ( ) 
eger siz 

358.25 bir vaķtde įmān kitürüvçi bolsañız ĥāżirde įmān kitüriñiz (  

358.26 ) ol allah şundayın allahdur ķulı peyġamberi muĥammed (Ǿahm) üzerine žāhir 
bolġan āyetlerni (ķurān 

358.27 āyetlerini) indürür ( ) allahnıñ yā ki ķulınıñ 
(peyġamberiniñ) küfr 

358.28 ve nādānlıķ ķaranġulıķlarından įmān ve Ǿilm nūrına sizni çıġaruvı içün 

( ) 

358.29 daħı düristlikde allah sizge küfr ve nādānlıķ ķaranġulıķlarından įmān ve Ǿilm nūrına 
çıġaruvında şefķat ve raĥmet 

358.30 ķıluvçıdur çünki sizni ġafletden peyġamberler āyetler birlen allah oyġatdı Ǿaķlı bolġan 
delįllerge gine maǾrifetni 
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359.1 ķuśr itmedi ( ) ve sizge allah yolında (dįniniñ fāǿidesine) 
māllarıñıznı śarf 

359.2 ķılmavıñızda ni nerse boldı yaǾnį śarf ķılmavıñıznıñ sebebi nerse 

( ) ve ĥālbūkim 

359.3 köklerniñ ve yirlerniñ mįrāŝı allah içündür yaǾnį köklerde ve yirlerde bolġan nerselerniñ 
küllisini allah alur hiç 

359.4 kimge māl ķalmas bes şulay bolġaç Ǿavż (ŝevābı) hemįşe ķala turġan orunġa mālnı śarf 
itüv 
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359.5 artuġraķ boladur ( ) sizden (müselmānlardan) fetĥ-i 
mekkeden 

359.6 (mekke şehrini śoġışup aluvdan) burun allah yolına mālnı śarf ķılġan hem allah yolında 
śoġış ķılġan 

359.7 ādem fetĥ-i mekke śoñında yolına mālnı śarf ķılġan hem allah yolında śoġış ķılġan 
ādem birlen berāber bolmas 

359.8 elbette evvelgisi artuķ çünki fetĥ-i mekke śoñında islām ġalebelik tapdı ehli köpeydi 
mālnı śarf ķıluvġa 

359.9 ve śoġış ķıluvġa iĥtiyāc az idi fetĥ-i mekkeden burun bu iĥtiyāc ġāyet ķuvvetli idi 

(  

359.10 ) bu ādemler yaǾnį fetĥ-i mekkeden burun māllarunı allah yolında śarf ķılġan ve 
allahnıñ rıżālıġını ve dįniniñ 

359.11 ve söziniñ üstün boluvını istep śoġış ķılġan ādemler derece yüzinden uluġraķlardur 

(  

359.12 ) fetĥ-i mekkeden śoñ māllarunı allah yolına śarf ķılġan hem dįn içün śoġış 
ķılġan ādemlerden 

359.13 ( ) ve bu fırķalerden her ikisine yaǾnį fetĥ-i mekkeden burun hem fetĥ-i 
mekkeden śoñ māllarunı 

359.14 allah yolına śarf ķılġan ve śoġış ķılġan ādemlerge allah körkem muŝūbetni (ucmaħnı) 

vaǾde ķıldı (  

359.15 ) daħı allah sizniñ ķılġan işleriñizniñ ŧaşlarnı ve ilçilerini bilgüçidür bu āyet 
her bir bu śıfatda 

359.16 bolġan müǾmin ĥaķında Ǿām bolsa da likin nuzūli ebū bekr el-śıddīķ rađiyallahü Ǿanh 
ĥaķında çünki ĥażret-i ebū bekr 

359.17 resūl allahġa evvel įmān kitürdi hem allah yolına mālunı evvel śarf ķıldı hem kāfirler 
birlen helāk bolurlıķ 

359.18 mertebege irişkenine ķadar kāfirler  birlen resūl allah ĥaķında daǾvālaşdı ve ķıçķuruşdı 

(  

359.19 ) kimdür allahġa körkem ķarżġa birüv birlen ķarżġa (boruçķa) birür yaǾnį kimdür 
allah yolına 
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359.20  ŝevāb hem allahnıñ rıżāsını istep malunı śarf ķılur ( ) bes allah ol kişige 
ķarżnıñ 

359.21 ŝevābı allah niçe ķat artdurup birür ( ) ve ol kişige uluġ ecr bolur yaǾnį ol 

359.22 kişige bolġan ecr özi gine de köp yine ol ecrge niçe ķat ecr ķoşulur 

( ) 

359.23 ey muĥammed (Ǿahm) şol künni isiñe tüşür ol künde müǿmin irler birlen müǿmine 
ħatunlarnı körürsün 

359.24 ( ) ol müǿmin irler birlen müǿmine ħatunlarnıñ nūrları 
allarında 

359.25 daħı oñ yaķlarında birür çünki izgülerge Ǿamel defterleri allarından yā ki oñ yaķlarından 
birilür 

359.26 ( ) ferişteler yoluķġan vaķtde bularġa eytürler sizge bu künde süyünç birilgen 
nerse 

359.27 ( ) astlarından yılġalar (śular) aġa turġan ucmaħlardur 

( ) 

359.28 ol ucmaħlarda mengü ķalġanıñız ĥālde ( ) bu nūr daħı ucmaħ birlen 
süyünç 

359.29 birilüvi uluġ bolġan saǾādetdür ( ) müǿmin irler birlen müǿmine 
ħatun 
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360.1 larġa ucmaħ birlen süyünç birilgen hem alarnıñ allarından oñlarından nūr birgen künde 
münāfıķ 

360.2 (ŧışından įmān ižhār içinden kāfir bolġan ādemler ) irler birlen münāfıķe ħatunlar 
eytürler 

360.3 ( ) įmān kitürgen ādemlerge ( ) bizni kütiñiz 
nūrıñızdan biz de ülüş 

360.4 alurmız diyü çünki müǿminlerni ucmaħķa aşuķdurup alup barulur yā ki bizge ŧaba 
ķarañız maǾnāsında 
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360.5 çünki müǿminler münāfıķlarġa yüzleri birlen ķarşı bolġaç münāfıķlar müǿminlerniñ 
allarında bolġan nūrlarını 

360.6 körüv sebebli yaķtılıķ ĥāśıl ķılurlar ( ) münāfıķlarġa eytilür artuñızġa 
(dünyāġa) 

360.7 kiri ķaytuñız ( ) bes allahnı maǾrifetni hem körkem ħalķlarnı ĥāśıl itüv 
birlen nūr isteñiz 

360.8 çünki nūr bulardan ĥāśıl boladur yā ki mevķufge kiri ķaytuñız nūr anda alınur 
maǾnāsında yā ki tilegen 

360.9 ornıñızġa kiri ķaytuñız ikinçi nūr isteñiz bu nūrnı sizge birürge yol yoķ maǾnāsında 

(  

360.10 ) bes müǾminler birlen münāfıķlar arasında bir dįvār śoġulur ol dįvārnıñ 
müǿminlerge 

360.11 kirerge işki bolur ( ) ol dįvārnıñ yā ki işikniñ içinde raĥmet bardur çünki 

360.12 cennetke yaķın  ( ) ve ol dįvārnıñ yā ki işikniñ ŧışı ol ŧış ciheti 
ŧarafından 

360.13 Ǿaźāb bardur çünki tamuġġa yaķındur ( ) münāfıķlar müǿminlerge biz 
sizniñ birlen 

360.14 dįnde bir bolmaduķ mı diyü nidāǿ ķılurlar maķśūdları žāhirde bir boluv ( ) 
müǿminler münāfıķlarġa 

360.15 eytürler belį bizniñ birlen dįnde žāhira bir boldıñız ( ) likin siz 
münāfıķlıķ 

360.16 sebebli öziñizni fitnege tüşürdiñiz ( ) daħı müǿminlerge türli balalar 
irişüvni kitdiñiz 

360.17 ve dįnde şik ķıldıñız ( ) daħı sizni dünyā ümįdleri (meŝelā 
Ǿömrniñ 

360.18 uzun boluvı kibi ) allahnıñ emri (ölüm) kilgenge ķadar sizni aldadı ( ) 

360.19 daħı sizni aldavçı (şeyŧān yā ki dünyā) allahnıñ yarlıķaġuçı boluvı birlen ve Ǿaźāb 
ķılmavçı boluvı 

360.20 aldadı yaǾnį şeyŧān eytdi günāhnı ķılsañ da ķorķma allah yarlıķar ve Ǿafv ķılur diyü 
vesvese ķıldı 
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360.21 ( ) bes bu künde (ķıyāmet küninde) sizden münāfıķlardan fedāǿ 
alınmas yaǾnį 

360.22 Ǿaźābıñıznı ikinçi nerse birüp almaşdura almassız ( ) daħı ŧışdan ve 
içden kāfir 

360.23 bolġan ādemlerden de fedāǿ alınmas ( ) sizniñ baraçaķ ornıñız oŧdur 

( ) ol 

360.24 oŧ sizniñ cenābıñız tiyüşli ve münāsibdür yā ki ol oŧ sizge yaķındur maǾnāsında 

( ) 

360.25 ve ni yavız evrileçek orundur ol oŧ ( ) eyā įmān kitürgen ādemlerge 
vaķt 

360.26 bolmadı mu ( ) allahnıñ źikri içün köñilleriniñ ķorķuvına bu āyet 
muhācirler 

360.27 ĥaķında indi digenler çünki müǿminler mekkede vaķt bik aç bolġanlar medįnege hicret 
ķılġaç müǿminlerge 

360.28 rızķlar ve niǾmetler irişdi hem evvelgige ķaraġanda himmetleri żaǾįflendi 

( ) daħı 

360.29 allahdan ingen nerse (ĥaķdan bolġuçı)  yaǾnį ķurān içün köñilleriniñ ķorķu vaķti 
kilmedi mü 
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361.1 ve yitmedi mü ( ) daħı müǿminlerge mundan 
(ķurāndan) ilk kitāb 

361.2 birilgen ādemler kibi bolmassızlıķġa vaķt yitmedi mü yaǾnį müǿminlerge yehūdler ve 
naśārālarġa oħşamassızlıķġa 

361.3 vaķt yitmedi mü ( ) bes ol yehūdler ve naśārālar üzerine 
Ǿömrleri yā ki 

361.4 ümįdleri uzun bolduķı içün zamān uzun boldı bes alarnıñ köñilleri ķaraldı (  
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361.5 ) daħı ehl-i kitābdan köpisi allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçılardur yaǾnį köñilleriniñ 
artuķ 

361.6 ķaralġandan dįnlerinden çıġuvçılardur hem kitāblarında bolġan ĥükmlerinni 

ķoyuvçılardur (  

361.7 ) ey ādemler biliñiz düristlikde allahü teǾālā kipüv sebebli ölgenniñ 
śoñında ölenler 

361.8 ösdürüp yirni tirgüzüvçidür bu yirni tirgüzüv ķara köñillerni źikr birlen daħı ķurān oķuv 

361.9 birlen tirgüzüvge yā ki ölüklerni ķabrlerinden tirgüzüvge temŝįl boladur 

( ) taĥķįķ 

361.10 biz sizge yirni tirgüzüvge ķādir idükimizge delālet ķıla turġan āyetler indürdük (  

361.11 ) Ǿaķlıñız kāmil bolup evrilsün içün ( ) düristlikde allah 

361.12 rıżālıġı içün śadaķa birüvçi irler daħı śadaķa birüvçi ħatunlar ( ) 
daħı 

361.13 allahġa körkem boruçķa birüvçi irler hem ħatunlar yaǾnį ŝevāb ümįd itüp allah yolında 
māllarunı 

361.14 śarf ķıluvçılar kirek irler ve kirek ħatunlar bolsun ( ) ol 
ādemlerge 

361.15 ecrlerini ķat ķat ķılınur hem alarġa ĥadd-i źātında uluġ bolġan ecr de bardur 

(  

361.16 ) daħı şundayın ādemler allahġa hem allahnıñ dįn üyretür içün yibergen ilçilerine 
(peyġamberlerine) 

361.17 įmān kitürdiler ( ) bu śıfatda bolġan ādemler alardur 
rableri 

361.18 ĥużūrında śıddīķlar daħı şehįdler menzilinde bolġan ādemler yā ki rableri ĥużūrında 
alardur bik uşanuvçılar 

361.19 ve şāhidler maǾnāsında çünki bu śıfatdaġı ādemler allahġa įmān kitürdiler hem allahnıñ 
daħı peyġamberleriniñ 

361.20 bütün ħaberlerini taśdįķ itdiler hem alar ķıyāmet küninde allah içün peyġamberlerni 
yalġanġa tutķan 
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361.21 ümmetlerge şāhid bolurlar ( ) ol ādemlerge śıddīķlarnıñ hem şehįdlerniñ 
ecrleri hem 

361.22 nūrları kibi ecrler ve nūrlar bolur ( ) daħı şundayın ādemler 
kāfir 

361.23 boldılar hem bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutdılar ( ) bu ķabāĥat 
śıfatda bolġan 

361.24 ādemler ceĥįm tamuġınıñ iyeleridür beyđāvį iyesi eyte bu āyet tamuġda mengü ķaluvnıñ 
kāfirlerge ħāś 

361.25 boluvına delālet ķıladurdı çünki bu āyetniñ terkįbi iħtiśāśnı bildüre śaĥibiyyet-i Ǿörfde 
lāzım boluvġa 

361.26 delālet ķıladı ( ) ey ādemler biliñiz ançaķ düristlikde dünyā tirükligi 

(  

361.27 ) oyundur ve fāǿidesiz işdür ve ziynetlenüvdür 

( ) daħı 

361.28 aralarıñızda maķŧanuşuv hem māllarda ve balalarda köplişüvdür allahü teǾālā āħiretde 
müǿminler birlen münāfıķlarnıñ 

361.29 ĥālleriniñ niçük bolaçaġını beyān itdükden śoñra dünyā işleriniñ ĥaķįr nerseler idükni 
beyān itdi 
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362.1 dünyā işi diyü ol iş birlen āħiretdegi saǾādetke irişüv bolmaġan işni eytürler allahü 
teǾālā dünyā işini 

362.2 şol ŧarįķ beyān ite dünyā işleri ħayālį bir iş fāǿidesi az ve bitevi tiz çünki dünyā işleri 

362.3 śabįlarnıñ oynaġan vaķtde fāǿidesiz meşaķķatlenüvi kibi ādemlerniñ özlerini meşaķķatli 
turġan oyundan 

362.4 Ǿibāret hem āħiret maķśūdlarından şuġullendüre turġan boş işlerden Ǿibāret hem körkem 
kiyimler ve yaħşı 

362.5 aŧlar ve körkem binālar ve nesller ve māllar birlen maķŧanuşuv kibi bolġan ziynetden 

Ǿibāret diyü (  

362.6 ) dünyā tirükliginiñ meŝeli öse turġan nerseleri igin saçuvçılarnı 
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362.7 Ǿacebke ķaldura turġan yaġmur kibidür igin saçuvçılar yir astında orlıķlarnı 

362.8 ürtkenlikleri içün ( ) diyü aŧalġan küffār ürtüvçiler maǾnāsında yā ki küffārdan 
allahnı inkār 

362.9 itüvçi çın kāfirler murād çünki kāfirlerniñ dünyā tirükligine Ǿaceblenüvi müǿminlerniñ 
Ǿaceblenüvinden 

362.10 artuġraķ şunıñ içün kāfirlerni ħāślanġan yine de müǿminniñ bir Ǿaceb nerseni kördüki 
vaķtinde 

362.11 fikri ol Ǿaceb nerseni ķıluvçı allahnıñ ķudretine köçe ammā kāfirniñ fikri közi körgen 
nerseden artuķġa 

362.12 köçmey bes kāfirniñ Ǿaceblenüvi artuġraķ bola ( ) munıñ śoñında ol öse 
turġan 

362.13 nerse kiper bes sin anı śarı tüsdegi ĥālde körürsün ( ) munıñ śoñında ol 
öse 

362.14 turġan nerse cil uçurta turġan ŧarala turġan nerse bolup evrilür bu āyetden maķśūd tiz 
bütünde ve fāǿidesiniñ 

362.15 azlıġında dünyā tirükligin igin saçuvçılarnı öse turġan nerseleri Ǿaceblendürgen 

yaġmurge temŝįl (  

362.16 ) daħı dünyānı āħiretge iħtiyār ķılġan ādemlerge āħiretde ķaŧı Ǿaźāb bardur 
bu āyet dünyāġa 

362.17 çomuvdan nefretlendürüv āħiretde ĥürmetli boluvnı mūcib bolġan nersege ķızuķduruv 

bola ( ) 

362.18 daħı dünyānı āħiretke iħtiyār ķılmaġan ādemlerge allahdan yarlıķav hem rıżālıķ bardur 

(  

362.19 ) ve dünyā tirükligi tügildür meger alday turġan fāǿideleneçek nerse ginedür 
yaǾnį dünyāġa ġına yüzini 

362.20 döndürüp dünyā birlen aħiretni istemegen ādem içün ( ) 
rabbiñizden bolġan 

362.21 maġfiretke (günāhlarnı yarlıķavġa) meydanda özüşe turġan ādem aşuķġan kibi aşuġıñız 

(  

363.22 ) daħı kiñligi kökler birlen yirlerniñ kiñligi ķadar bolġan ucmaħķa aşuġınız 

(  
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362.23 ) ol cennetni allahġa daħı allahnıñ resūllerine įmān kitürgen 
ādemlerge ĥāżirlendi 

362.24 bu āyet ucmaħnıñ ĥāżir maħlūķ boluvına daħı ucmaħķa kirüvge müsteĥaķ boluvda 
yalġız įmānnıñ kifāye ķıluvına 

362.25 delālet ķıladur ( ) bu vaǾde ķılınġan ucmaħ allahnıñ fażlıdur allah 
bu fażlını tilegen 

362.26 ādemlerine birür ( ) daħı allah uluġ fażl iyesidür bes allahnıñ 
ucmaħ birlen enǾām ķıluvı 

362.27 yıraķ iş tügildür ( ) yirde irişküçi hiç nerseden (açlıķ ve başķa 
belālar kibi) 

362.28 irişmedi ( ) daħı özleriñizge irişmedi avruvlar ve başķa āfetler kibi 

(  

362.29 ) meger irişdi ise ol nerse ni biz ħalķ itüvden ilk ök ol nerseler levĥü’l-
maĥfūžda yazılmışdur allahnıñ 
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363.1 Ǿilminde ŝābitdür ( ) düristlikde ol nerseni levĥü’l-maĥfūžda yazuv 
allah üzerine 

363.2 ciñildür ( ) allahü teǾālā ol irişken muśįbetni levĥü’l-maĥfūžda 
yazdı dünyā niǾmetlerinden 

363.3 ötken nerse üzerine ķayġurmavıñız içün ( ) daħı allahnıñ dünyā 
niǾmetlerinden birgen nerselerine 

363.4 sizniñ şādlanmavıñız içün çünki her bir nerseniñ allahnıñ taķdįri ile boluvını bilgen 
ādem elbette dünyā 

363.5 niǾmetleriniñ kitüvine de hem kilüvine de ķayġurmay ( ) daħı allah 
özi birgen niǾmeleri birlen 

363.6 tekebbürlenüvçini hem ādemlerge maktanup yürüvçini dost körmes 

(  
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363.7 ) tekebbürlenüvçi ve maķtanup yürüvçi ādemler şundayın ādemlerdür allah birgen 
nerse birlen özleri 

363.8 saranlıķ ķılurlar hem ādemlerge de saran boluv birlen buyururlar 

( ) 

363.9 ve kimdür allah birgen mālnı dįn yolına śarf ķıluvdan yüz döndürür allahġa hiç żarar 
yoķ bes düristlikde 

363.10 allah ol kişiniñ mālnı śarf ķıluvından muñsızdur hem ĥadd-i źātında maķtalmışdur bes 
ol kişiniñ niǾmetke 

363.11 şükrden yüz döndürüvi allahġa żarar ķılmas ( ) ve taĥķįķ biz 
peyġamberni žāhir 

363.12 delįller hem muǾcizeler birlen yiberdük ( ) daħı ādemler 
birlen birge ĥaķnı beyān 

363.13 ķılsun hem Ǿamelniñ śevābnı ħaŧāsından ayursun içün kitāb indürdük daħı her kimniñ 
ĥaķķı tiygüzlensün 

363.14 ve Ǿadālet yürütülsün içün mįzān indürdük ( ) ādemler Ǿadllik ve 
toġrılıķ birlen 

363.15 tursunlar içün mįzānnı indürüvden mįzānnıñ sebeblerini indürüv murād ( ) 
daħı timirni 

363.16 indürdük (yaratduķ) baǾżılar ādem (Ǿahm) baǾż timir ķurallarnı cennetden alup çıķdı 

digenler (  

363.17 ) ol timirde ķatı ķuvvet hem ādemlerge köp fāǿideler bardur 
çünki śoġış 

363.18 ķuralları timirden yaśala hem her bir śanǾatnıñ ķuralı timirden bola 

( ) 

363.19 allahü teǾālā timirni yaratdı ādemler fāǿidelensünler içün daħı allahnıñ müşāhede birlen 
düşmānlar birlen 

363.20 śoġışda timir ķurallarnı istiǾmāl ķıluv birlen öziniñ (dįnine) yardem ķılġan ādemini daħı 
peyġamberlerine 

363.21 yardem ķılġan ādemini ġāǿib bolġanları ĥālde bilsün içün ( ) 
düristlikde allah helāk 
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363.22 ķılurġa tilegen ādemni helāk ķılurġa ķādirdür hem her işde üstündür ġayriniñ yardemine 
muĥtāc bolmas ammā 

363.23 śoġış birlen emr ķıluvı ādemlerniñ öz fāǿideleri içün ( ) ve taĥķįķ 
biz 

363.24 peyġamber itüp nūĥ hem ibrāhįm (Ǿahm)nı yiberdük ( ) daħı nūĥ 
hem 

363.25 ibrāhįm (Ǿahm) balalarında peyġamberlik hem kitāb ķılduķ yaǾnį bu ikisiniñ balalarnı 
peyġamber ķılduķ hem 

363.26 alarġa kitāblar vaĥy ķılduķ baǾżılar kitābdan yazuv murād digenler 

( ) bes 

363.27 nūĥ birlen ibrāhįm (Ǿaleyhümü’s-selām)nıñ balalarından ĥaķlıķġa könülgenleri bardur 
likin ol balalardan 

363.28 köpisi allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçılardur ( ) munıñ śoñında nūĥ 
ve ibrāhįm hem 

363.29 bulardan başķa ötken peyġamberlerniñ izlerine (artlarına) dįn üyretür içün ilçilerimizni 
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364.1  (peyġamberlerimizni) iyertdük ( ) daħı meryem (Ǿaleyhi’s-selām) 
oġlı Ǿįsā (Ǿahm)nı 

364.2 iyertdük yaǾnį Ǿįsā (Ǿaleyhi’s-selām) ġa irişkenge ķadar her bir peyġamber śoñında 
ikinçisini yiberdük 

364.3 ( ) daħı Ǿįsā (Ǿahm)ge incįl birdük ( ) daħı 
Ǿįsā 

364.4 (Ǿahm)ge iyergen ādemlerniñ köñillerinde şefķat ķılduķ ( ) daħı raĥmet 
hem bik artuķ 

364.5 ķorķuçılıķnı ķılduķ (ruhbāniyet diyü Ǿibādetde hem riyāżetde artuķ tıruşuvçılıķ hem 
ādemlerden bütünley 

364.6 kisilüvçilikge eytilür bu śıfat iyesine rāhib diyürler ( ) ol artuķ śofılıķnı Ǿįsāge 

364.7 iyerüvçiler özleri ŧarafından çıġardılar ( ) ol ruhbāniyetni biz alarġa farż 
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364.8 ķılmaduķ ( ) likin alar ol ruhbāniyyet (artuķ śofılıķ)nı çıġarmadılar 
meger 

364.9 allahnıñ rıżālıġını istev içün gine çıġardılar ( ) bes ol ruhbāniyyetni 
çın riǾāye 

364.10 ķıluv birlen riǾāye ķıla almadılar çın śaķlav birlen śaķlay almadılar belki ol 
ruhbāniyetke teŝlįŝ 

364.11 (maǾbūd üç nerse dimek) ni hem ol üç nerseniñ cihetleri gine başķa bolup źātı bir 
boluvçılıķnı 

364.12 ve resūl allahnı inkār ve başķa ķabāĥatliklerini ķoşdılar  ( ) 
bes Ǿįsā Ǿahmge 

364.13 iyergen ādemlerden allah ķoşķança įmān kitürgenlerine ecrlerini birdük 

( ) daħı Ǿįsā 

364.14 (Ǿahm)ge įmān kitürgen ādemlerden köpisi allahnıñ  ŧāǾatinden çıġuvçılardur 

( ) ey 

364.15 evvelgi peyġamberlerge įmān kitürgen ādemler ( ) ŧıyġan 
nersesinde allahdan ķorķıñız 

364.17 daħı allahnıñ resūli (muĥammed Ǿahm)ge įmān kitüriñiz ( ) eger 
allahdan ķorķsañız 

364.18 ve resūline įmān kitürseñiz allah sizge raĥmetinden iki ülüş birür bir ülüşi resūl allahġa 
įmān kitürüviñiz 

364.19 içün ve bir ülüşi resūl allahdan evvelgi peyġamberlerge įmān kitürüviñiz içün 

( ) 

364.20 daħı sizniñ içün nūr ķılurge ol nūr birlen yürürsiz yaǾnį ilhāmı bolġan hidāyet birür ol 
hidāyet 

364.21 sizni tirük vaķtıñızda ölgenniñ śoñında da ĥaķķ yolġa köndürür ( ) daħı allah 
sizniñ 

364.22 günāhlarıñıznı yarlıķar ( ) daħı allah günāhlarnı yarlıķaġuçı hem de 
bendelerge raĥmet 

364.23 ķıluvçıdur ( ) kitāb ehli bilsünler içün (lā kelimesi artuķ) 

(  
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364.24 ) düristlikde ol kitāb ehli allahnıñ fażlından hiç nersege ķādir 
bolmaslar yaǾnį kitāb ehli 

364.25 źikr ķılınġan allahnıñ fażlından hiç nersege irişmesler hem allahnıñ fażlına irişüvge 
küçleri de yitmes çünki 

364.26 alar allahnıñ resūline įmān kitürmediler allahnıñ fażlına irişüvniñ şarŧı resūline įmān 

kitürüvdür (  

364.27 ) daħı düristlikde allahnıñ fażlı öz mülkindedür diyü bilsünler içün 

( ) allah fażlını 

364.28 bendelerinden tilegen ādemlerine birür ( ) daħı allah uluġ fażl iyesidür 

( ) kelimesi artuķ 

364.29 tügildür bu vaķtde bu āyetniñ maǾnāsı boladur ehl-i kitāb peyġamber hem peyġamberge 
įmān kitürgen ādemler 

364.30 allahnıñ fażlından hiç nersege ķādir bolmaslar hem irişmesler diyü iǾtiķād ķılmasunlar 
içün maǾnāsında 
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365.1 ĥadįd sūresiniñ hem de yikirmi yidinçi pāreniñ tercemesi tamām boldı 
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365.2 (illi sikizinçi sūre mücādele sūresi medįnede ingen yikirmi iki āyet) 

365.3 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

365.4 ( ) taĥķįķ allah şundayın ħatunnıñ sözini işitdi (  

365.5 ) ey muĥammed Ǿahm ol ħatun iri ĥaķında siniñ birlen (cidāl) ķılışur yaǾnį daǾvāleşir 
hem 

365.6 bu işde allahġa şikāyet ķılur ( ) daħı allah ey muĥammed Ǿahm siniñ ol 
ħatun birlen 

365.7 sözni ķaytaruşup söyleviñizni işitür allahü teǾālā bu āyetde ol ħatunnıñ resūl allah birlen iri 

365.8 ĥaķında müźākere hem allahġa şikāyetni beyān itdi ( ) düristlikde allahü 
teǾālā 

365.9 her sözni işitüvçi her nerseni körüvçidür ( ) şundayın irler 

365.10 sizlerden (ħatunlarından) ižhār ķılurlar yaǾnį ħatunlarunı analarına oħşaturlar ( ) 

365.11 ol ħatunlar ĥaķįķat üzerine žihār ķıluvçı irlerniñ anaları tügildür ( ) 

365.12 ol irlerniñ ĥaķįķat üzerine anaları hiç kim tügildür meger özlerini  ŧoġdurġan ħatunlar ġınadur 

365.13 bes ol irlerge ħatunlarunı ĥarām boluv ĥaķında analarġa oħşanuv dürist bolmas meger analarġa 

365.14 oħşatuv dürist bolur ĥarām boluv ĥaķında allahü teǾālā analarġa tutaşdurġan imçek imizgen 
ħatunlarnı 

365.15 hem resūl allah ħatunlarunı ( ) daħı düristlikde ol žihār ķıluvçı 

365.16 irler şāriǾ inkār ķılġan hem yalġan sözni eytürler çünki ħatunnıñ hiç cihetden anaġa 

365.17 oħşavı mümkin tügil allahü teǾālā bu āyetde žihārnıñ yalġan ve bāŧıl söz idükni beyān ķıldı 

(  

365.18 ) daħı düristlikde allah ötkendegi günāhlarnı Ǿafv itüvçi hem yarlıķaġuçıdur bu 
āyetniñ 

365.19 inüvine sebeb şol düristlikde śāmit oġlı evs bir  vaķtda ħatunı ŝaǾlebe ķızı ħavlege cumāǾ 
ķıluvnı ķaśd 

365.20 ķıldı ħatunı keyfį yā ki iķtižāsı olmadıķından irini menǾ ķıldı açuvı kilüp iri ħatunına 

365.21 ( ) didi yaǾnį sin miñe anamnıñ arķası kibi maǾnāsında cāhiliyyet zamānında 
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365.22 bu söz ŧalāķ idi bes ħavle resūl allahġa bardı ve iri birlen iki arada bolġan ķıśśanı beyān 

365.23 itdi hem bu ĥaķda resūl allahdan fetvā istedi resūl allah cāhiliyyet zamānında bolġan ĥükm 
birlen (ħatunnıñ irinden 

365.24 ayruluvı birlen) ĥükm ķıldı ĥāżır sin iriñe ĥarām boldıñ didi ħavle eytdi ey allahnıñ resūli irim 
evs 

265.25 mini ŧalāk lafžı birlen ayurmadı didi resūl allah min siniñ ĥaķıñda hiç nerse žann ķılmaym 
meger iriñe ĥarām 

365.26 boluvıñnı žann ķılam didi bes ħavle balalarınıñ köpligini ve malınıñ yoķlıġını ve niçe yıl Ǿömr 
itken yoldaşından 

365.27 ayruluvını oylap bik ķayġurdı resūl allahġa ikinçi mertebe kilüp de fetvā śoradı hem resūl 
allah iķinçi 

365.28 mertebesinde de evvelgiçe cevāb birdi bes şundan śoñ kök śarı yönelüp ey allah bu ĥükmde 
siñe 

365.29 şikāyet ķılamun didi şundan śoñ allah teǾa tutaşdan dört āyet indürdi evvelgisinde ħavleniñ 
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366.1 ķıśśasını iķinçisinde žihārnıñ bāŧıl söz idükni beyān itdi üçünçi dörtinçisinde žihārnıñ 
kefāretini 

366.2 beyān itdi niteki eytedür ( ) daħı şundayın ādemler ħatunlarından 

366.3 žihār ķılurlar yaǾnį ħatunlarnı analarına oħşaturlar ( ) munıñ śoñında eytken 

366.4 sözlerini bozuvġa yā ki ĥarām ķılġan nerselerini ĥelāl itüvge kiri ķayturlar yaǾnį ħatunlarından 

366.5 fāǿidelenüvni mübāĥ ķıluvnı isterler gerçi ķızuġup ķarav birlengine bolsa da bu imām-ı aǾžam 
meźheb-i şāfiǾį ķaşında 

366.6 Ǿavd ayruluv mümkin bolġan zamān ķadarlı ħatunnı nikāĥda tutuv imām mālik ķaşında 
cimāǿge ķāsd ķıluv imām 

366.7 ĥüsn ķaşında bi’l-fiǾil cimāǾ ķıluv ( ) bes žihār ķılġan irge eytken 
sözini 

366.8 bozuvnı ķaśd ķılġanda bir ķul āzād itüv vācib boluv kirek müǿmin ve kirek kāfir bolsun likin 
žihār ķılġan 

366.9 ir birlen žihār ķılınmış ħatunnıñ cimāǾ birlen yā ķi şehvet birlen tutuv birlen fāǿidelenmesden 
burun 
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366.10 ( ) sizge bu źikr ķılınġan nerse kefāret birlen ĥükmdür ol ĥükm birlen vaǾaž 

ķılınursız (  

366.11 ) daħı allah sizniñ ķılġan nerseñizniñ ŧışını ve içini bilgüçidür ( ) bes 
bir 

366.12 kişi ķuluna tapmasa ( ) bes ol kişige tutaşdan iķi ay rūze tutuv farżdur 

 (366.13 ) žihār ķılġan ir birlen žihār ķılınmış ħatunnıñ cimāǾ yā ķi şehvet birlen tutuv 
kibi 

 işler birlen fāǿidelenüvlerinden burun (366.14 ) bes bir kişiniñ avruv yā ki ķartlıķ yā ķi 
nefs 

366.15 arzusınıñ ġalebesi içün iki ay tutaşdan rūze tutuvġa küçi yitmese ( ) 

.16 bes altmış miskįnni ŧaǾāmlanduruv vācib bolur ol kişige yaǾnį her miskįnge buġdaydan birgen 
de 
366

366.17 yarŧı śaǾ arpadan birgende bir śaǾ (sikiz ķadaķ ) birür ( ) 

366.18 bu revişçe kefāretini beyān yā ķi bu revişçe aĥkāmnı üyretüv sizniñ allahġa hem resūline įmān 
kitürüviñiz 

366.19 içün ( ) ve bu źikr ķılınġan ĥükmler allahnıñ çiklegen çikleridür (  

366.20 ) daħı kāfirler içün rencitküçi Ǿaźāb bardur (  

366.21 ) düristlikde allahġa hem allahnıñ resūline düşmānlıķ ķılġan ādemler rüsvāy yā ķi helāk 

ķılınmış bolurlar (366.22 ) niteki mekke kāfirlerinden ilk bolġan kāfirler 
rüsvāy 

i helāk ķılınġan idi (366.23 yā ķ ) ve taĥķįķ biz peyġamberniñ hem kitürgen 
nersesiniñ 

366.24 rastlıġına delālet ķıla turġan žāhir delįller indürdük ( ) daħı kāfirler içün 

366.25 ħorlaġuçı Ǿaźāb bardur ( ) şol künde ħorlaġuçı Ǿaźāb bardur ol künde allah 

rni cıyulġanları ĥālde ķabrlerinden kobarur (366.26 kāfirle ) bes allah ol kāfirlerniñ 
Ǿamel ķılġan 
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366.27 nerseleri birlen ħaber birür ( ) kāfirniñ ķılġan Ǿamellerini allah śan yüzinden 
żabŧ ķıldı 

366.28 yaǾnį her ķayusını bildi ammā kāfirler özleriniñ ķılġan Ǿamellerini unutdılar 

(  

366.29 ) daħı allah her bir nerse üzerine şāhiddür allahnıñ Ǿamelinden hiç nerse ġāǿib bolmas 

(  
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367.1 ) eyā bilmediñ mi sin ey muĥammed (Ǿahm) düristlikde allah bilür ( ) 

367.2 köklerde hem yirlerde bolġan nerselerni ( ) üç kişiniñ sırleşüvinden 
bolmas  

367.3 ( ) meger boldı ise allah alarnıñ dörtinçisidür yaǾnį allah alarnıñ sırlerini bilür 

(  

367.4 ) daħı dört kişiniñ sırleşüvinden bolmas meger boldı ise allah alarnıñ altınçısıdur 
allahü 

367.5 teǾālānıñ üç Ǿaded birlen beş Ǿadedni ħāślavı ħuśūs-ı vāķıǾa içün çünki bu āyet münāfıķlarnıñ 
resūl allah 

367.6 ĥaķında sırleşüvlerinde kilgen yā ki allah özi vitr (tāķ) bolup ve vitrni süydükündendür çünki 
Ǿaded 

367.7 vitrleriniñ iñ evvelgisi üç yā ki müşāvere içün iñ azı üç kişi żarūr bolġanġa köre 

367.8 çünki müşāverege nizāǾlaşuvçı ādemler kibi bolsunlar içün ol iki kişi kirek yine aralarında 
vāsıta 

367.9 bolġan bir kişi kirek ( ) daħı üçden kimniñ (ikiniñ, birniñ) 

367.10 sırleşüvi yoķdur daħı bişden artuķnıñ (altınıñ, yidiniñ) sırleşüvi yoķdur meger boldı ise allah 
alar 

367.11 birlen birgedür aralarında bolġan nerseni bilür ( ) sırleşken vaķtda nindeyin gine 
orunda bolsalar da 
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367.12 çünki allahnıñ bilüvi orunnıñ yaķınlıġından bolmadıķından orunnıñ türli boluvı birlen bilüvi 
türli 

367.13 bolmay ( ) munıñ śoñında ol sırleşüvçi ādemlerniñ ķıyāmet 
küninde Ǿamel 

367.14 ķılġan nerseleri birlen özlerine ħaber birür ( ) düristlikde allah her bir 
nerseni 

367.15 bilgüçidür çünki bilüvni tilegen źātınıñ her nersege nisbeti berāberdür 

( ) 

367.16 eyā ķaramadıñ mı sin ey muĥammed (Ǿahm) şundayın ādemlerge ol ādemlerni sırleşüvden 

ŧıyuldı (  

367.17 ) munıñ śoñında ŧıyulġan nerselerine kiri ķaytur boldılar bu āyet yehūdler, 
münāfıķlar 

367.18 ĥaķında ingen alar aralarında müǿminler ĥaķında sırleşeler iken hem müǿminlerni 
kördüklerinde közleri birlen 

367.19 işāret ķılalar iken resūl allah alarnı bu işlerinden ŧıyuvı munıñ śoñında yine şol işlerini 
ķaytadan 

367.20 ķılur boldılar ( ) daħı ol yehūdler hem münāfıķlar günāh 

367.21 bolġan nerse birlen daħı müǿminlerge düşmānlıķ birlen hem resūl allahġa boy śunmav birlen 
emr ķılışuv birlen 

367.22 sırleşür boldılar ( ) ve her ķayçan ol yehūdler daħı münāfıķlar siñe kilseler 
sini 

367.23 şundayın nerse birlen selāmlar boldılar ( ) ol nerse birlen allah sini selāmlamadı 
yaǾnį 

367.24 resūl allahġa kilgeç (essāmü Ǿaleyk) didiler yaǾnį siñe ölüm bolsun maǾnāsında allah sini 

(  

367.25  diyü selāmladı ( ) daħı özleriniñ aralarında eytür boldılar 

367.26 ( ) eger muĥammed (Ǿahm) ĥaķķ peyġamber bolsa idi allah bizni bu sözni 
eytüvimiz sebebli 

367.27 Ǿaźāb ķılmas mıydı elbette Ǿaźāb ķılur idi diyü ( ) ol yehūdler birlen münāfıķlarġa 
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367.28 Ǿaźāb yüzinden cehennem yiter  ( ) ol yehūdler daħı münāfıķlar 
cehennemge kirürler bes ni 

367.29 yavız evrileçek orundur ol cehennem ( ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) 
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368.1 bes her ķayçan aralarıñızda sırleşseñiz ( ) bes günāhlı 

368.2 nerse birlen hem müǿminlerge düşmānlıķ birlen hem resūl allahġa boy śunmav birlen 
buyuruşuv birlen sırleşmeñiz 

368.3 ( ) daħı müǿminlerge izgülik birlen hem resūl allahġa boy śunmavdan 
ķorķuv birlen 

368.4 sırleşiñiz ( ) daħı şundayın allahdan ķorķıñız ol allah śarı ķobarılmış 

368.5 (cıyulmış) bolursız ( ) ançaķ günāhlı nerse birlen hem müǿminlerge 
düşmānlıķ 

368.6 birlen sırleşüv şeyŧāndandur çünki bu sırleşüv ziynetli itüp körsetüvçi hem bu sırleşüvge sebeb 
elbette 

368.7 şeyŧāndur ( ) įmān kitürgen ādemlerni ķayġurŧuv içün ( ) 

368.8 ol şeyŧān yā ki sırleşüv müǿminlerge hiç nerseni żarar itüvçi tügildür ( ) meger 
żarar iter 

368.9 allahnıñ tilevi birlen gine ( ) daħı allah üzerine müǿminler işlerini tapşırsunlar 

368.10 ve münāfıķlarnıñ sırleşüvlerinden ķorķmasunlar ( ) ey įmān kitürgen ādemler 

(  

368.11 ) her ķayçan sizge meclislerde kiñeyiñiz diyü eytilse ( ) 
bes kiñeyiñiz 

368.12 allah sizniñ içün tilegen nerseleriñizde (orun ve rızķda) kiñlik ķılur ( ) ve her 
ķayçan 

368.13 kilüvçilerge orun birüv içün turuñız diyü eytülse yā ki resūl allah koşķan izgü işlerni ötevge 
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368.14 turuñız diyü eytülse maǾnāsında ( ) bes turuñız ( ) allah sizden 
įmān 

368.15 kitürgen ādemlerni köterür yaǾnį dünyāda yardem ve körkem źikr ķılur  āħiretde cennet 
çarlaķlarında ķılur 

368.16 ( ) daħı ħaśte Ǿilm birilgen ādemlerni (Ǿālemlerni) köterür ( ) bülend 
derecelerge 

368.17 yaǾnį Ǿālemler Ǿilm birlen Ǿamelni cıyduķlarından allah alarnı artuġraķ derecelerge köterür 
çünki Ǿilmniñ 

368.18 öziniñ de derecesi bülend Ǿamel birlen birge bolġaç elbette dereceni tileydür şunıñ içün de 
Ǿālimge 

368.19 işinde ve sözinde iķtidāǿ ķılına hem resūl allah (  

368.20 ) digen yaǾnį Ǿālim kişiniñ Ǿibādet ķıluvçı ādemden artuķlıġı on dörtinçi kiçesindegi 

368.21 aynıñ başķa yuldızlarġa ķaraġandaġı artuķlıġı kibidür ( ) daħı allah sizniñ 
ķılġan 

368.22 Ǿameliñizniñ ŧışını ve içini bilgüçidür ( ) ey įmān kitürgen ādemler (  

368.23 ) her ķayçan resūl (muĥammed Ǿahm) birlen sırleşseñiz ( ) 
bes sırleşüviñizden 

368.24 burun śadaķa birüvni ilk ķıluvıñız allahnıñ śadaķa birüv birlen emr ķıluvı resūl allahnı uluġlav 
ve faķįrlerni 

368.25 fāǿidelendürüv ve resūl allahdan artuķ söz śoravdan ŧıyuv iħlāślı ādem birlen münāfıķnı 
ayuruv hem āħiretni 

368.26 dost körüvçi ādem birlen dünyānı dost körüvçi ādemni ayuruv içündür bu śadaķa müsteĥab mı 
yā ki 

368.27 vācib mi iħtilāflı baǾżılar bu āyetni keleçekdegi āyet birlen mensūħ digenler ĥażret-i Ǿalį eyte 
bu 

368.28 āyet birlen minden başķa hiç kim Ǿamel ķılmadıydı her ķayçan resūl allah birlen sırleşsem 
aldından bir  dirhem 

368.29 śadaķa birdimdi bu söz bu śadaķanıñ vācib boluvına münāfį tügil çünki bu āyet on yā ki bir 
gine sāǾat 
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369.1 maǾmūl boldı digenler ol müddetde gine resūl allah birlen baylardan münācāt ķıluvçı 

bolmaġandur (  

369.2 ) bu śadaķa birüv sizniñ içün izgüdür hem köñliñizge pāklavçirekdür (  

369.3 ) bes eger śadaķa birürge māl tapmasañız ( ) bes düristlikde allah śadaķa 

369.4 birürge tapmaġan ādemni yarlıķaġuçıdur hem śadaķasız da resūl allah birlen münācāt ķılurġa 
ruħśat 

369.5 birüvinde merĥametlidür ( ) eyā siz peyġamber birlen 

369.6 sırleşüviñizden burun śadaķalarnı ilk ķıluñız (birüñiz) faķįr boluvıñızdan ķorķdıñız mı (  

369.7 ) bes eger śadaķa birüvni ķılmasañız ( ) daħı allah śadaķa birmevge 

369.8 ruħśat itüv birlen sizniñ üzeriñizge ķaytdı ( ) bes namāz oķuñız 

369.9 ve zekāt biriñiz bu ikisini ötevde ķuśūr ķılmañız ( ) daħı allahġa hem 
allahnıñ 

369.10 resūline iŧāǾat ķılıñız ( ) daħı allah sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizniñ ŧışını ve içini 

369.11 bigüçidür ( ) ey muĥammed (Ǿahm) eyā sin şundayın ādemlerge 
(münāfıķlarġa) 

369.12 ķaramaysun mı alar şundayın ķavmni (yehūdlerni) dost tutdılar ( ) allah ol 
ķavm üzerine 

369.13 açulandı ( ) ol münāfıķlar sizden (müselmānlardan) da tügildür daħı alardan 
(yehūdlerden) de 

369.14 tügil belki iki arada ābid-i rāb ķalġanlardur ( ) ve ol münāfıķlar 

369.15 yalġanġa (islām daǾvāsına) yemįn iterler ĥālbūkim özleriniñ yemįn itken nerseleriniñ (islām 
daǾvālarınıñ) 

369.16 yalġan idükni bilürler ( ) allah ol münāfıķlarġa ķatı Ǿaźābnı ĥāżirledi (  

369.17 ) düristlikde ol münāfıķlarnıñ Ǿamel ķılġan nerseleri yavız boldı (  
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369.18 ) ol münāfıķlar yemįnlerini ķanlarına ve māllarına perde itüp tutdılar ( ) bes 

369.19 ol münāfıķlar ādemlerni allahnıñ dįninden ŧıydılar ( ) bes ol münāfıķlar içün 
ħorlaġuçı 

369.20 Ǿaźāb bolġuçıdur ( ) ol münāfıķlardan mālları muñsız ķılmas (yibermes) 

369.21 ( ) daħı balaları yibermes ( ) allahnıñ Ǿaźābından hiç nerseni ( ) 

369.22 ve bu münāfıķlar tamuġ otınıñ iyeleridür ( ) ol münāfıķlar tamuġ otında mengü 
ķaluvçılardur 

369.23 ( ) ey muĥammed (Ǿahm) şol künni isiñe tüşür ol künde allah bütün 
münāfıķlarnı ķabrlerinden 

369.24 ķobarur ( ) bes ol münāfıķlar biz ĥaķķ müselmān diyü allahġa yemįn iterler 

( ) 

369.25 niteki dünyāda vaķtda biz müselmān diyü sizge müǿminlerge) yemįn iteler idi 

( ) 

369.26 daħı münāfıķlar yalġan yemįn itüvlerinde özlerini fāǿideli nersede diyü ĥesāb ķılurlar çünki 
münāfıķlarnıñ 

369.27 köñillerinde nifāķnıñ ķararlanuvı yalġan yemįnniñ dünyāda fāǿide birüvi kibi āħiretde de 
fāǿide birür diyü 

369.28 ħayālerine kitüre ( ) āgāh olıñız düristlikde ol münāfıķlar alardur ġāyet 

369.29 yalġanlavçılar ( ) ol münāfıķlar üzerine şeyŧān ġālib boldı (  
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370.1 ) bes şeyŧān münāfıķlarnıñ allahnı iske tüşürüvlerini unutdurdı ( ) 

370.2 bu münāfıķlar şeyŧān Ǿaskerleridür ve şeyŧānġa iyerüvçilerdür ( ) 
āgāh 

370.3 olıñız düristlikde şeyŧān Ǿaskerleri ve şeyŧānġa iyerüvçiler alardur żarar itüvçiler çünki alar 
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370.4 şeyŧānġa iyerüvleri sebebli mengülik niǾmetini ķollarından yiberüp özlerini mengülik Ǿaźābge 
giriftār 

370.5 itdiler ( ) düristlikde şundayın ādemler allahġa hem allahnıñ resūline 
düşmānlıķ 

370.6 ķılurlar ( ) bu ādemler allahnıñ ħalķınıñ ħorları içindedür yaǾnį allahnıñ ħalķınıñ iñ 

370.7 ķabāĥatleri cümlesindendür ( ) allah levĥü’l-maĥfūžda yazdı elbette 
delįl birlen 

370.8 min hem resūllerim üstün bolurmız ( ) düristlikde allah peyġamberlerine 
yardem birüvde 

370.9 ķuvvetlidür hem tilegen işinde üstündür ( ) ey muĥammed 
Ǿahm sin 

370.10 allahġa hem āħiret künine įmān kitürgen ķavmni tapmassun ( ) allahġa 

370.11 hem allahnıñ resūline düşmān bolġan ādemlerni dost tutuvçılar tapmassun allahġa hem 
resūline 

370.12 düşmān bolġan ādemlerni müǿminlerge dost tutuv münāsib tügildür ( ) 

370.13 gerçi ol allahġa hem allahnıñ resūline düşmān bolġan ādemler müǿminlerniñ ataları yā ki 
oġulları 

370.14 bolsa da ( ) yā ki ir ķardeşleri yā ki yaķın ķardaş uruġları bolsa da ĥāśıl 

370.15 tilese nindeyin yaķın ķardeşleri bolsun allahġa hem allahnıñ resūline düşmāñ bolġan ādemlerni 
müǿminlerge 

370.16 dost tutuv tiyüş tügil ( ) allahġa hem allahnıñ resūline düşmān bolġan 

370.17 ādemlerni dost tutmaġan ādemler allah ol ādemlerniñ köñillerinde įmānnı berkitken 
ādemlerdür bu āyet 

370.18 Ǿamelniñ įmān mefhūmına kirmevine delālet ķıladur çünki Ǿamel įmānnıñ cüzǿį bolsa įmān 
kalbde ŝābit 

370.19 bolġaç Ǿilmde ŝābit bolur idi ĥālbūkim aǾżāǿ birlen Ǿamel ķalbde ŝābit tügil (  

370.20 ) daħı allah öz ĥużūrından ķalb yā ķi ķurān nūrı birlen ķuvvetlegen ādemlerdür yā ki 

370.21 įmāndan bolġan rūĥ birlen ķuvvetlegen ādemlerdür maǾnāsında çünki ĥaķįķį įmān ķalbniñ 
tirükligine sebebdür 
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370.22 ( ) daħı allah ol ādemlerni astlarından yılġalar (śular) 

370.23 aġa turġan ucmaħlarġa kiritür ( ) ol ucmaħlarda mengü ķalġanları ĥālde (  

370.24 ) andayın ādemlerden allah rāżī boldı hem ol ādemler allahdan rāżī boldılar (  

370.25 ) bu śıfatlı ādemler allahnıñ Ǿaskerleridür hem dįnine yardem birüvçileridür (  

370.26 ) āgāh olıñız düristlikde allahnıñ Ǿaskeri ve dįnine yardem birüvçileri 
alardur 

370.27 dünyā ve āħiret saǾādetine irişüvçilerdür    mücādele sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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370.28 (illi toķızınçı sūre ĥaşr sūresi medįnede ingen yikirmi dört āyet) 
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371.1 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

371.2 ( ) köklerde daħı yirlerde bolġan her bir nerseler allahnı naķıś 
śıfatlardan 

371.3 yıraķ ķıldı ve pākladı ( ) ve ol allah her işde üstün bolġuçıdur ve ĥikmet 
iyesidür  

371.4 resūl ekrem medįnege kilgenniñ śoñında benį el-nażīr birlen śulĥ ķıldı yaǾnį benį el-
nażīrniñ resūl allah 

371.5 işine kirişmessizligi üzerine fāǿidesine de hem żararına da bedr śoġışı vāķıǾa bolup 
müselmānlar ġālib 

371.6 bolġaç benį el-nażīr eytdiler ey muĥammed (Ǿahm) tevrātda allah ŧarafından yardemde 
boluv birlen śıfatlanġan peyġamber 

371.7 didiler uĥud śoġışında müselmānlar maġlūb bolġaç benį el-nażīr şikke tüşdiler hem 
Ǿahdlerini bozdılar 

371.8 eşref oġlı kaǾb ķırk aŧlı Ǿasker birlen mekkege yöneldi kaǾbe ħużūrında ebū süfyānġa 
yemįn eytdiler 

371.9 resūl allah kaǾbnıñ imçekdeş ķardeşi muĥammed bin müslimetü’l-enśārį digen ādemge 
kaǾbnı öltürüv birlen 

371.10 emr ķıldı bes kaǾbnı imçekdeş ķardeşi öltürdi şundan śoñ resūl allah köp Ǿasker birlen 
barup 

371.11 yikirmi bir kün muĥāśara ķıldı Ǿarab cezįresinden çıġuvları şarŧı üzerine resūl allah benį 
el-nażįr 

371.12 yehūdleri ile śulĥ ķıldı köpisi şāmġa kitdiler bir ŧāǿifesi ħayberde ĥįrada ķaldılar şundan 
śoñ 

371.13 allahü teǾālā bu sūreni ( ) ge ķadar iñdürdi 

(  

371.14 ) ol allah şundayın allahdur kitāb ehlinden kāfir bolġan ādemlerni 
yurtlarından 
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371.15 çıġardı ( ) Ǿarab cezįresinden çıġuvlarınıñ evvelinde çünki yehūdlerge mundan 
ilk bu ķadar źillet 

371.16 kilgeni yoķ idi ammā śoñġı ĥaşrları ĥażret-i Ǿömerniñ şāmġa çıġaruvıdur 

( ) 

371.17 ey müǿminler ol yehūdlerniñ ķuvvetlerini ve Ǿaskerleriniñ köpliginden siz alarnıñ 

çıġuvlarnı žann ķılmadıñız (  

371.18 ) daħı ol benį el- nażįrlar allahnıñ Ǿaźābından ķalǾalarını 
ŧıyġuçı diyü žann 

371.19 ķıldılar ( ) bes ĥesāb itmegen orunlarından alarġa allahnıñ 
Ǿaźābı 

371.20 kildi ( ) daħı allah alarnıñ köñillerine yine ķorķunı taşladı 

( ) 

371.21 alar müselmānlarġa ķalmas diyü öz ivlerini öz ķolları birlen ħarāb ķılur boldılar 

( ) daħı 

371.22 müǿminlerniñ ķolları birlen çünki müǿminlerde śoġış ornı kiñeysün içün ivleriniñ 
žāhirlerini ciymirdiler 

371.23 ( ) bes ey Ǿaķl iyeleri bu benū nażįrniñ ĥālleri birlen vaǾažlanıñız bes 
aldamañız 

371.24 hem allahdan başķaġa ŧayanmañız daħı benū el-nażįrniñ helāk boluvlarınıñ 
sebeblerinden śaķlanıñız ve ala alarġa kilgen 

371.25 cezāǿ sizge de kilür bu āyet ķıyāsnıñ hüccet boluvına delālet ķıladur çünki iǾtibār-ı 
ittiǾāžġa delālet ķıla 

371.26 hem şeyni tiñine ķaytarup ķaravġa da delālet ķıladur bes bu āyetniñ delāleti birlen yā ki 
Ǿibāret birlen 

371.27 ķıyāsnıñ delįl-i şerǾį boluvı ŝābit bola bes ķıyāsnıñ ĥüccet boluvını iŝbāt Ǿaķlį de naķlį 
de bola yine de 

371.28 ķıyāsnıñ ĥüccet boluvını iŝbāt ķıla turġan delįl-i naķlį cümlesinden cebel oġlı muǾaźdan 
rivāyet ķılınġan 

371.29 ĥadįŝ resūl ekrem ĥażret-i muǾāźnı yemenge ĥākim itüp yibergen ey muǾāź yemenge 
barduķıñda nerse birlen 
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372.1 ĥükm ķılursun didi ĥażret-i muǾāź allahnıñ kitābı (ķurān) birlen ĥükm ķılurmun didi 
eger bir ĥükmni 

372.2 allahnıñ kitābında tapmassañ ni birlen ĥükm ķılursun didi resūl allah ĥażret-i muǾāź 
resūl allahnıñ seneti birlen 

372.3 ĥükm ķılurmun didi eger bir ĥükmni ĥadįŝde tapmasañ ni birlen ĥükm ķılursun didi 
resūl allah ĥażret-i 

372.4 muǾāź öz reǿyim birlen ictihād ķılurmun (yaǾnį ayetden ĥadįŝden ornına ķarap ĥükm 
çıġarurmun 

372.5 resūl allah ĥażret-i muǾāźnıñ sözine taĥsįn ķılup 

( ) didi 

372.6 eger de mesāǿilni ķıyās birlen çıġaruv bolmasa idi ādemler arasında muǾāmele işki 
baġlanur idi 

372.7 çünki muǾāmeleleriniñ köpisi ķıyās birlen ŝābit zamān özgergen ŝayın muǾāmelede 
özgere şunıñ içün de 

372.8 ķıyās birlen Ǿamel ķıyāmetke ķadar biteçek tügil şuña köre de baǾżı Ǿālimler (el-ictihād 
farż dāǿim ve ĥaķķ ķāǿim 

372.9 alā ķıyāmü’s-sāǾat) digen hem efāżıldan muĥammed bin Ǿabdü’l-kerįm el-şehristānı el-
naśūś mütenāhiyet-i ve’l-veķāyiǾ 

372.10 ġayr –i mütenāhiye (  

372.11 ) digen bes baǾż mutaǾaśśıblarnıñ maĥż-ı allahnıñ raĥmeti bolġan ictihād 
zamānı hem 

372.12 mücdehidler hicretden beş yüz yılda bitdi digen sözleri śarf-ı taĥkim ve ħāliś-i 
taǾaśśubdur allahnıñ raĥmeti 

372.13 hicretden filān yılda bitdi dimege Ǿibāretdetde gine başķa bolup mażmūn da birdür 

(  

372.14 ) ve eger allah benū el nażįr yehūdlerine yurŧlarından çıġuvlarunı ĥükm itken 
bolmasa idi 

372.15 ( ) elbette alarnı benū ķarįžanı Ǿaźāb ķılġan kibi dünyāda öltürülmiş ve esįr 
ķılınmış 

372.16 boluv birlen Ǿaźāb ķılur idi ( ) daħı āħiretde alarġa oŧ 

372.17 Ǿaźābı bardur yaǾnį eger dünyā Ǿaźābından ķutulsalar da āħiret Ǿaźābından ķutula 

almaslar idi (  
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372.18 ) bu dünyāda hem āħiretde bolġan Ǿaźāb oşbunıñ sebeblidür 
düristlikde bu ehl-i 

372.19 k fir bolġan ādemler (benū el-nažīr yehūdleri) allahġa hem allahnıñ resūline 
ħilāflıķ ķıldılar

itābdan kā
 

372.20 ( ) ve kimdür allahġa daħı allahnıñ resūline ħilāflıķ ķılur (allahġa ħilāflıķ 
ķıluv resūline 

372.21 ħilāflıķ ķıluv birlen berāber bolduķından resūlge muħālefetni źikr ķılınmadı) 

( ) bes 

ķında źikr ķılınaçaķ āyetni indürdi hem ol āyetniñ inüvine sebeb şol resūl 

Ǿahm) 

idiñ bizniñ
v 

u didiler şundan śoñ bu ā

372.22 düristlikde allah Ǿaźābı ķaŧı bolġuçıdur allah teǾa kāfirlerniñ yurŧlarunı ciymirüvniñ 
aġaçlarını kisüvniñ 

372.23 dürist boluvı ĥaķında hem ġanįmet malunı bölüv resūl allahġa ħāś bolup tilediki orunġa 
taǾyįn ķıluvı 

372.24 dürist boluv ĥa

372.25 ekrem kāfirlerniñ ħurma aġaçlarunı kisüv birlen śaĥābelerge emr ķılġaç kāfirler eytdiler 
ey muĥammed (

372.26 öziñ yirde bozuķlıķ ķıluvdan bizni ŧıyadur  aġaçlarımıznı kisüv yirde 
bozuķlıķ ķılu

372.27 bolmay m yet indi ( ) ħurma aġaçından nindeyin 
ġına nerseni 

372.28 kisseñiz ( ) yā ki ħurma aġaçların deyin ġına nerseni 
(aġaç

dan nin
nı) 

29 tamurları üzerinde turġan ĥālde ķaldursañız yaǾnį kisseñiz (372. ) bes bu işiñiz her 
ikisi 
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373.1 allahnıñ emri birlendür ( ) daħı allahnıñ kāfirleri  birlen 
iźn birüvi 

niñ aġaçlarunı kisüv

r 373.2 öziniñ ŧāǾatinden çıķġan ādemlerni rüsvāy ķıluv içündü ( ) 
ażįrden 

daħı 
benū el-n

373.3 allahnıñ resūli üzerine ķaytarġan nersesi (mālları) ( ) ol 
allahnıñ 

373.4 benū el-nażįrden resūline ķaytarġan (ġanįmet itüp evrilgen) nerseni (māllarnı) ĥāśıl itüv 
üzerine 
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373.5 siz aŧlardan daħı tevelerden çögertüp yırtmadıñız yaǾnį aŧlarġa ve tevelerge aŧlanup 
meşaķķatlenüp almadıñız 

aĥābeler ol 

373.7 māllarnı cıyar barup alġanlar ammā resūl allah tevege aŧlanġan bolġan 

373.6 çünki benū el-nażįrniñ ķaryeleri medįneden iki mįl (sikiz miñ ādum) gine bolduķından 
ś

( ) likin 

373.8 allah peyġamberlerini irkli ķılur ( ) tilegen ādemler ü

ġa irkli ķıldı

zerine niteki benū el-
nażįrniñ köñline 

 (373.9 ķorķu śalup resūl allahnı alar ) daħı allah her bir nerse 

373.10 üzerine küçi yitküçidür ( ) ķarye ehllerinden allahn line 

11 (ġanįmet itüp birgen) nersesi (

ıñ resū
ķaytarulġan 

373. ) bes ol nerse (ġanįmet mālı) 

373.12 allah içündür daħı allahnıñ resūli içündür daħı resūlniñ yaķın ķardeşleri içündür 

(  

373.13 ) daħı yetįmler hem miskįnler daħı misāfirler içündür 

( ) 

373.14 ġanįmet mālnı bu revişçe böldük ġanįmet mālı sizlerden baylar arasında devrān ve 
mütedāvil bolġan nerse bolmasun 

 

ı 

 biz ķalġann

373.15 içün cāhiliyyet zamānında ġanįmet mālnı bölmek bolsalar evvel uluġları dörtden bir 
ülüşini ala iken

373.16 śoñra ķalġannı ħalķķa böline iken ol ħalķ içinden yine de baylar köpisini ala iken 
faķįrlerge bik 

373.17 az ġına ķalduralar iken şol cāhiliyyet zamānındagı Ǿādetlerine ķarap resūl allah 
zamānında ġanįmet māln

373.18 bölmek bolġanlar ħalķ resūl allahġa eytkenler dörtden birini evvel al ı 
bölermiz digenler allah 

373.19 teǾa bu ĥükmni nesħ itüp ġanįmet mālnı bölüvni resūl allahġa tapşırġan ( ) 
ve şol 

373.20 nerse kim resūl allah sizge birdi yaǾnį resūl allahnıñ birgen ġanįmet mālnı ( ) bes 
alıñız siz ol 

373.21 nerseni (ġanįmet mālnı) çünki resūl allah birgen nerse sizge ĥelāl yā ķi resūl allahnıñ 
sizge birgen 

373.22 (ķoşķan) emrini aluvıñız (tutuvıñız) çünki resūl allah emrine iŧāǾat ķıluv vācib 

maǾnāsında (  
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373.23 ) ve şol nerse kim resūl allah ol nerseni aluvdan yāķi birüvden ŧıydı ol nerseni 
aluvdan 

373.24 yā ki birüvden ŧıyasıñız ( ) daħı resūline ħilāflıķ ķıluvda allahdan ķorķıñız 

( ) 

373.25 düristlikde allahnın Ǿaźābı ķaŧıdur ( ) şundayın mekkeden 
medįnege hicret ķılınġan 

373.26 resūl allahġa yaķınlıķ iyeleri bolġan faķįrlergedür allahnıñ resūline ķaytarılġan nersesi 
(ġanįmet mālları) 

373.27 ( ) ol faķįr muhācirlerni yurŧlarından ve māllarından çıġarılmış 
boldılar 

373.28 çünki mekke kāfirleri medįnege hicret ķılġan śaĥābelerni mekkeden çıġardılar hem 

māllarnı aldılar (  

373.29 ) allahdan raĥmetni hem rıżālıķnı istegenleri ĥālde çıġarıldılar 

( ) 
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374.1 daħı mālları ve cānları birlen allahġa (dįnine) hem allahnıñ resūline yardem birgenleri 
ĥālde çıġarıldılar 

374.2 ( ) bu śıfatda bolġan muhācirler alardur įmānlarında rast bolġan 

ādemler (  

374.3 ) daħı ġanįmet mālları medįnedegi yurŧlarında daħı įmānda lāzım bolġan ve 
ķararlanġan ādemlerge 

374.4 (enśārġa)dur (medįne śaĥābelerinedür) ( ) muhācirlerniñ hicret ķıluvından burun 

( ) 

374.5 özlerine (medįnege) hicret ķılınġan ādemlerni seyyārlar ol enśār mekkeden medįnege 
hicret ķılġan śaĥābelerni 

374.6 enśār ġāyet ĥürmet itdiler ve iǾānet ķıldılar ĥattā iki ħatunlı olġanları bir ħatunnı ayurup 
muhācirlerge 

374.7 çiftlendürdiler ( ) daħı enśār muhācirlerge birilgen 
nerseden kökreklerinde 



  1982

374.8 ĥācet nerseni istevni hem ĥased hem açuv kibi nerselerni tapmaslar ( ) 
daħı enśār –ı muhācirlerni 

374.9 özlerine iħtiyār ķılurlar (yaǾnį özlerinden ilk ķılurlar ( ) gerçi 
muhācirlerge iħtiyār 

374.10 ķılġan nerseleri üzerine özlerinde muĥtāclıķ bolsa da ( ) ve bir kişi 
öziniñ 

374.11 saranlıķından allah ŧarafından saķlansa yaǾnį nefsine ġālib bolġan māl süyüv ve infāķġa 
açuvlanuv kibi işlerde 

374.12 nefsine ħilāflıķ ķılsa ( ) bes öziniñ saranlıķından śaķlanġan ādemler 
alardur dünyā 

374.13 ve āħiret saǾādetine irişüvçiler ( ) daħı ġanįmet mālları şundayın 
ādemlergedür 

374.14 alar muhācirler birlen enśārdan śoñ kildi yaǾnį islām ķuvvet tapķannıñ śoñında 
medįnege hicret ķıldılar 

374.15 yā ki śaĥābelerge iyerüvçiler maǾnāsında bu vaķtda bu āyet ķıyāmet künine ķadar 
dünyāda bolġan müǿminlerni 

374.16 şāmil boladur ( ) ol ādemler eytürler ey rabbimiz bizniñ günāhlarımıznı 

yarlıķaġıl (  

374.17 ) daħı bizge įmān birlen ilk bolġan (yaǾnį bizden evvel įmān 
kitürgen) dįn 

374.18 ķardeşlerimizni yarlıķaġıl ( ) daħı bizlerniñ köñillerimizde 
düşmānlıķ (kine) ķılmaġay 

374.19 idiñ ( ) įmāñ kitürgen ādemler içün ( ) ey rabbimiz 
düristlikde sin 

374.20 şefķatlisün hem raĥmet ķıluvçısun bes sin bizniñ duǾālarımıznı ķabūl ķıluvġa lāyıķsun 

(  

374.21 ) ey muĥammed (Ǿahm) eyā sin münāfıķlıķ ķılġan ādemlerge ķaramadıñ mı 

(  

374.22 ) münāfıķlar kitāb ehlinden (benį el-nażįr hem başķa kāfirlerden) kāfir 
bolġan ķardeşlerine 

374.23 eytürler ( ) eger siz müselmānlar ŧarafından cebr itilüp 
yurtlarıñızdan çıġarılmış 
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374.24 bolsañız biz de sizniñ birlen birge çıġarmız ( ) daħı sizniñ 
birlen śoġış ķıluvda 

374.25 daħı sizni rüsvāy ķıluvda muĥammed (Ǿahm)dan hem başķa müselmānlardan hiç kişige 

mengü iyermemiz (  

374.26 ) ve eger siz müselmānlar ŧarafından öltürülmiş (śoġış ķılınmış) bolsañız biz 
sizge yardem birürmiz 

374.27 ( ) daħı allah güvāhlıķ birür düristlikde ol münāfıķlar elbette bizge 
çıġarmız ve sizge 

374.28 yardem birürmiz digen sözlerinde yalġançılardur çünki allah münāfıķlarnıñ bu işlerini 

ķılmavlarnı biledür (  

374.29 ) eger ehl-i kitābdan kāfir bolġan ādemler yurtlarından çıġarılsalar 
münāfıķlar birge 
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375.1 çıķmaslar ( ) ve eger ehl-i kitābdan bolġan kāfirler müselmānlar 
ŧarafından öltürülmiş (śoġış 

375.2 ķılınmış) bolsalar münāfıķlar alarġa yardem birmesler bu āyetde resūl allahnıñ 
nübuvvetine ve ķurānnıñ muǾciz boluvına 

375.3 delālet bar çünki übeyy oġlı hem anıñ yoldaşları benį el-nażįrge źikr ķılınġan revişçe 
vaǾde ķılup ħaŧ 

375.4 yiberdiler śoġış vaķti yitkeç vaǾdelerine ħilāflıķ ķıldılar hem benū el-nażįrni 
yurŧlarından çıġarılġaç 

375.5 birge çıķmadılar ( ) ve eger bir taķdįr münāfıķlar ehl-i kitābdan 
bolġan kāfir 

375.6 ķardeşlerine yardem birseler elbette ciñlep arŧlarunı döndürürler yaǾnį ķaçarlar 

( ) munıñ 

375.7 śoñında hiçbir vaķt yardem birilmiş bolmaslar ol yehūdler yā ki münāfıķlar belki hemįşe 
rüsvāy 

375.8 ķılurmız ol yehūdlerge münāfıķlarnıñ fāǿidesi tiymes yā ki münāfıķlarnıñ özlerine 
nifāķlarınıñ 

375.9 fāǿidesi tiymes ( ) elbette siz müǿminler münāfıķlarnıñ 
kökreklerinde ķorķulmış boluv 
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375.10 yüzinden ķaŧıraķsız ( ) allahdan çünki münāfıķlar müǿminlerden ķorķuvlarunı 
yaşirdiler hem nifāķımız 

375.11 žāhir bolmaġan idi diyü allahdan ķorķuvdan artuġraķ müselmānlardan ķorķdılar çünki 
allahnıñ 

375.12 Ǿaźābını teǿħįr ķıluvı dürist ( ) münāfıķlarnıñ allahdan ķorķuvdan 
artuġraķ 

375.13 sizden ķorķuvları oşbunıñ sebeblidür düristlikde ol münāfıķlar allahnıñ uluġlıķını 
bilmey turġan ķavmdür 

375.14 ( ) yehūdler daħı münāfıķlar cıyulġanları ĥālde sizniñ (müselmānlar) 
birlen śoġış 

375.15 ķılmaslar ( ) meger derebler (kerpiçler) hem ħendeķler (ķonavlar) birlen 
śaķlanılġan 

375.16 ķaryelerde gine śoġış ķılurlar ( ) yā ķi dįvārlar artından ġına śoġış ķılurlar 
yaǾnį 

375.17 yehūdler ve münāfıķlar sizden ġāyet ķorķduķlarından meydānġa çıġup sizniñ birlen 
śoġış ķıla almaslar 

375.18 ( ) ammā aralarındaġı śoġışları ķaŧıdur yaǾnį yehūdlerniñ ve 
münāfıķlarnıñ meydānġa 

375.19 çıġup sizniñ birlen śoġışa almavları żaǾįflikleri ve ķorķaķlıķ içün tügil belki allahü 
teǾālānıñ 

375.20 köñillerine ķorķuvnı taşladuķı içün çünki alar öz aralarında bik ķaŧı śoġışalar 

(  

375.21 ) ey muĥammed Ǿahm sin yehūdler birlen münāfıķlarnı cıyulġuçılar ve 
ittifāķġa kilgüçiler diyü 

375.22 ĥesāb ķılursun ĥālbūkim alarnıñ köñilleri taralġandur çünki iǾtiķādları başķa ve 
maķśūdleri türli 

375.23 ( ) bu münāfıķlar birlen yehūdlerniñ köñilleriniñ taraluvı oşbunıñ 
sebeblidür 

375.24 düristlikde ol münāfıķlar hem yehūdler Ǿaķllerini fāǿidelerinde istiǾmāl ķılmaġan 
ķavmdür 

375.25 ( ) yehūdlerniñ śıfatı az ġına zamāñda özlerinden ilk bolġan 
ādemlerniñ 

375.26 (bedr śoġışında bolġan müşriklerniñ) śıfatı kibidür ( ) bedr śoġışında 
bolġan 
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375.27 müşrikler yavız işleriniñ (küfrleriniñ) Ǿaźābını dünyāda tatudılar ( ) daħı 
alar 

375.28 içün āħiretde rencitküçi Ǿaźāb bardur ( ) yehūdlerni müselmānlar birlen 
śoġış ķılurġa 

375.29 ķızduruvda münāfıķlarnıñ śıfatı şeyŧān śıfatı kibidür ( ) şol vaķtdaġı 
şeyŧān śıfatı 
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376.1 kibidür ol vaķtda şeyŧān ādemge kāfir bol sin didi yaǾnį şeyŧān ādemni küfrge ķızdurdı 
buyuruvçı 

376.2 ādemniñ buyurulmış ādemni ķızduruvı kibi ( ) bes ādem şeyŧān 
sözi boyınça 

376.3 kāfir bolġan zamānda şeyŧān Ǿaźābından ortaķ boluvdan ķorķup min sinden bizgüçimün 
didi likin 

376.4 şeyŧānġa bu sözi Ǿaźābdan ķutuluvda fāǿide birmey ( ) 
düristlikde min bütün Ǿālemni 

376.5 terbiye idüvçi bolġan allahdan ķorķamun didi ( ) bes şeyŧān 
sözine 

376.6 ķarap kāfir bolġan ādem birlen şeyŧānnıñ śoñġı ĥālleri her ikisiniñ oŧda boluvı boldı 

(  

376.7 ) her ikisi oŧda mengü ķalġanları ĥālde ( ) ve bu oŧda mengü 
ķaluvçılıķ küfr 

376.8 sebebli özlerine žulm ķıluvçılarnıñ cezāsıdur ādemden muŧlaķ ādem murād yā ki ebū 

cehl murād digenler (  

376.9 ) ey įmān kitürgen ādemler farżlarnı ötevde allahdan ķorķıñız 

(  

376.10 ) daħı her nefs tañdaġı kün (ķıyāmet küni) içün ilk ķılġan nersesine 
(Ǿameline) 

376.11 ķarasun ( ) daħı ĥarāmlarnı ķoyuvda allahdan ķorķıñız ( ) 
düristlikde 
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376.12 allah sizniñ ķılġan Ǿamelleriñizni ŧışını ve içini bilgüçidür ( ) daħı 
siz allahnıñ 

376.13 ĥaķķını unutķan ādemler kibi bolmañız ( ) bes allah ol ādemlerniñ allahnı 
unutduķları 

376.14 içün özlerini de unutdurdı şunıñ içün özlerine fāǿideli nerseni işitmediler hem özlerini 
Ǿaźābdan 

376.15 ķutķara turġan nerseni ķılmadılar ( ) allahnıñ ĥaķķını unutķan ādemler 
alar kāmil yavızlar 

376.16 yaǾnį allahnıñ ŧāǾatinden çıġuvçılar ( ) nefslerini 
ħorlıķġa tüşürüp 

376.17 tamuġġa tiyüşli ķılġan oŧ iyeleri birlen nefslerini kāmil ķılup ucmaħķa tiyüşli ķılġan 
ucmaħ 

376.18 iyeleri berāber bolmas ( ) ucmaħ iyeleri mengülik saǾādetke 
irişküçidür 

376.19 ( ) eger biz bu ķurānnı ŧaġ üzerine indürsek idi (  

376.20 ) elbette ol ŧaġnı ķorķuvçı hem allahdan ķorķuvdan yarılġuçı körür 
idiñ bu sözden 

376.21 temŝįl murād ( ) ve bu źikr ķılınġan meŝeller biz bu meŝellerni 
ādemlerge beyān ķılurmız 

376.22 ( ) ādemler fikr ķılsunlar içün bu āyetden maķśūd ķurān oķuġan da 
ādemni köñliniñ 

376.23 ķaralıķından hem fikrleriniñ azluġından yā ki fikriniñ bütünley yoķlıġından allahdan 
ķorķmavı 

376.24 üzerine şelte ķıluv ( ) ol allah şundayın allahdur ol allahdan başķa 
hiç 

376.25 bir ĥaķlıķ üzere maǾbūd bolġan źāŧ yoķdur meger ol allah özi ginedür 

( )  

376.26 ol allah ġaybni hem ĥāżirni bilgüçidür ( ) ol allah dünyā ve āħiretde 
raĥmet 

376.27 ķıluvçıdur ( ) ol allah şundayın allahdur ol allahdan başķa hiçbir 
ĥaķlıķ üzere 
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376.28 maǾbūd bolġan źāt yoķdur meger ol özi ginedür ( ) ol allah 
her 

376.29 nersege ħocadur hem her kimçilik kitüre turġan nerseden bik pākdür ve bik yıraķdur 
hem kimçiliklerden 
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377.1 ve āfetlerden selāmetlik iyesidür hem emįnlikni (ŧınçlıķnı) hibe ķıluvçıdur yā ki 
peyġamberlerni taśdįķ 

377.2 ķıluvçıdur ( ) hem her nerseni śaķlaġuçıdur hem her işde 
ġālibdür 

377.3 tilegen nersesini ķılurġa ħalķnı iħtiyārsız ķıluvçıdur her bir kimçilik ve muĥtāclıķ kitüre 
turġan 

377.4 nerseden uluġdur ( ) müşriklerniñ şerįk ķılġan nersesinden allah 
özini yıraķ 

377.5 ķıldı ( ) ol allah her nerseni yaraŧuvçı her nerseni tigüz itüp 
bar ķıluvçı 

377.6 hem her nerseniñ śūretlerüni ve revişlerini bar ķıluvçı allahdur ( ) ol allah 
içün 

377.7 körkem ismler (śıfatlar) bardur ( ) her bir köklerde ve 
yirlerde bolġan nerseler 

377.8 allahnı noķśān śıfatlardan pāklerler ve yırak ķılurlar ( ) ve ol allah her 
işde üstün 

377.9 ve ĥikmet iyesidür yaǾnį bütün kemālātnı cıyġuçıdur çünki bütün kemālet śıfatı ķudret 
birlen Ǿilmge ķaytadur 

377.10 (ĥaşr sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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377.11 “altmışınçı sūre mümtehine sūresi medįnede ingen on üç āyet” 

377.12 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

377.13 ( ) ey įmān kitürgen ādemler ( ) minim ve 
öziñizniñ 

377.14 düşmānıñıznı dostlar ve başlar itüp tutmañız ( ) ol minim hem 
öziñizniñ düşmānıñızġa 

377.15 ħaŧ birlen dostlıķnı yā ki dostlıķ sebebli resūl allahnıñ ħaberlerini taşlaġanıñız 
(irişdürgeniñiz) ĥālde 

377.16 ( ) ĥālbūkim sizniñ dost tutķan ādemleriñiz sizge kilgen 
nerseni 

377.17 (ol nerse ĥaķdan ķurāndan bolġuçı) inkār itdiler ( ) peyġamberni 
hem sizni 

377.18 mekkeden çıġarġanları ĥālde inkār itdiler ( ) resūlni hem sizni 
mekkeden çıġardılar 

377.19 rabbiñiz bolġan allahġa įmān kitürüviñiz sebebli ( ) eger siz yurŧlarıñızdan 
çıķsañız 

377.20 ( ) minim yolımda (dįnimde) śoġış ķıluv hem minim 
rıżālıġımnı istev içün 

377.21 ( ) alarġa dostlıķnı yaşrun bildürür boldıñız yā ki dostlıķıñız sebebli 
resūl allah 

377.22 ħaberinden ħaber birür boldıñız ( ) ĥālbūkim min sizniñ 
yaşirgen nerseñizni hem de 

377.23 āşikāre ķılġan nerseñizni sizden bilgüçirekmün ( ) ve kimdür sizden 
(müǿminlerden) bu işni 

377.24 minim hem öziñizniñ düşmānıñız bolġan mekke kāfirlerini dost tutuvnı ķılsa 

( ) bes taĥķįķ  

377.25 ol kişi yolnıñ toġrısından adaşdı yaǾnį ħaŧā ķıldı bu āyet belteǾa oġlı ħāŧib ĥaķında indi 

377.26 resūl ekrem mekke ehli birlen śoġış ķılmaķçı boldı hem śoġışķa bik tizlik ile ĥāżırlandı 
hem 
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377.27 ramażān-ı şerįfniñ başlarında medįnege kilsünler diyü eŧrāfdaġı ķabįlelerge ħaber 
yiberdi ķureyş ħalķnı 

377.28 ĥāżirlenüvlerinden burun barup basmaķçı boldı hem bu ħaberni hiç kim mekke ehlisine 
bildürmesün didi 

377.29 belteǾa oġlı ħāŧib resūl allahnıñ mekke ħalķı birlen śoġış ķılmaķçı boluvını bilgeç bu 
vāķıǾadan ħaŧŧ 
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378.1 yazup sāre isimli ħātun ile mekkege ħaber yiberdi likin allahü teǾālā bu ĥālni resūl 
allahġa bildürdi 

378.2 şol sāǾatde resūl allah Ǿalį hem zübeyr yine miķdād (rađiyallahü Ǿanhüm)lerni çaķurup 
ĥāżır filān orunġa 

378.3 barıñız anda tevege aŧlanup mekke-i mükerremege bara turġan bir ħatun bolur ol 
ħatunda bir ħaŧŧ bolur ol 

378.4 ħaŧnı alup miñe kitüriñiz didi bu üç śaĥābe resūl allah ķoşķan orunġa barup sāreni 
tapdılar 

378.5 sin de bir ħaŧŧ bolurġa tiyüş ol ħaŧnı bizge bir didiler likin sāre miñ de ħaŧŧ yoķ diyü 
inkār itdi 

378.6 bu śaĥābeler resūl allahnıñ yalġan söylev iĥtimāli yoķ sinde şiksiz ħaŧ bar didiler ħaŧnı 
bir yoġısa 

378.7 öziñni öltüremiz diyü ķorķutdılar hem śāre ķorķup saçleri içinden ħaŧnı çıġarup birdi 
hem śaĥābeler 

378.8  ħaŧnı alup ķaytup resūl allahġa tapşırdılar resūl allah ħaŧnı açup oķudı belteǾa oġlı 
ħāŧibniñ 

378.9 yazġanlıķı maǾlūm boldı resūl allah ey ħāŧib bu işni nige ķıldıñ diyü ħāŧibke şelte ķıldı 
ħāŧib 

378.10 eytdi ey allahnıñ resūli įmānıma hiç żarar kimçilik kildüki yoķ minim mekkede 
ķureyşler içinde 

378.11 eyü cemāǾatlerim bar śoġış bolġanda alarnı śaķlarlıķ küşįm yoķ şunıñ içün ehl ve 
ıyālime ħaber 

378.12 bildürmekçi boldım didi hem iǾtiźār ķıldı ĥażret-i Ǿömer ey allahnıñ resūli bu 
münāfıķnıñ moynını kiseyim 

378.13 didi resūl allah eytdi ey Ǿömer ħāŧib bedr śoġışında bizniñ birlen birge boldı cenāb-ı 
ĥaķķ anıñ 
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378.14 günāhsını Ǿafv ķılġandur didi ( ) eger ol kāfirler sizge 
üstünlik 

378.15 ve żarar itüvge ķuvvet tapsalar elbette sizge düşmān bolurlar bes alarġa dostlıķ 
körsetüviñizde sizge 

378.16 aślā fāǿide yoķ ( ) daħı sizge ķollarunı ve tillerini 
yavızlıķ 

378.17 birlen (öltürüv ve sögüv) birlen tüşerler ( ) daħı sizniñ ( ) kāfir 
boluvıñıznı (mürted 

378.18 boluvıñıznı) arzu ķılurlar ( ) ķıyāmet küninde ol 
müşriklerniñ sizge 

378.19 yaķınlıķları daħı müşrik bolġan balalarıñız sizge fāǿide birmes ĥālbūkim siz yaķınlıķları 
içün daħı müşrik 

378.20 balalarıñız içün müselmānlarnıñ sırlarını bildürgen idiñiz ( ) allah ķıyāmet 
küninde alar birlen sizniñ 

378.21 aralarıñıznı ayurur baǾżıñız baǾżıñızdan ķaçarsız bes ķıyāmet küninde öziñizden ķaça 
turġan ādemlerge 

378.22 ni içün allahnıñ ĥaķķı bolġan sırlarnı bildüresiz ( ) daħı allah sizniñ 
ķılġan Ǿamelleriñizni 

378.23 körgüçidür bes Ǿameliñiz berāberinde sizge tiyüşli cezālarıñıznı birür 

(  

378.24 ) taĥķįķ sizniñ içün ibrāhįm (Ǿahm) de körkem bolġan muķtedā-bihlik ( yaǾnį 
iyerilmiş boluvġa 

378.25 münāsib bolġan ħaślet) boldı ( ) daħı ibrāhįm (Ǿahm) birlen dįnde birge 
bolġan müǿminlerde 

378.26 sizniñ içün körkem bolġan muķtedā-bihlik boldı ( ) şol vaķtda 
ibrāhįm 

378.27 (Ǿahm)de hem anıñ birlen birge bolġan müǿminlerde sizniñ içün iyerilmiş boluvġa 
münāsib bolġan ħaślet 

378.28 boldı ol vaķtda ibrāhįm (Ǿahm) hem anıñ birlen birge bolġan müǿminler kāfirlerge 
eytdiler düristlikde biz 
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378.29 sizden bizgüçilerimiz ( ) daħı sizniñ allahdan başķa bolġan Ǿibādet 
ķılġan nerseleriñizden 
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379.1 (maǾbūd bāŧıllarıñızdan) bizgüçilerimiz ( ) biz sizniñ dįniñizni yā ki 
maǾbūdıñıznı inkār ķılduķ 

379.2 ( ) daħı bizniñ birlen sizniñ arañızda mengülik 
düşmānlıķ 

379.3 ve açuvlar žāhir boldı ( ) yalġız bolġan allahġa įmān kitürgeniñizge 
ķadar bes 

379.4 eger yalġız bolġan allahġa įmān kitürseñiz düşmānlıķ dostlıķġa ve açuvlar ülfetke 

aylanur (  

379.5 ) yaǾnį sizniñ içün ibrāhįm (Ǿahm)da (her sözinde) bolġan śıfat bardur 
meger ibrāhįmniñ 

379.6 atasına eytken sözinde sizniñ içün ibrāhįmde körkem bolġan muķtedā-bihlik bolmas 
yaǾnį ol sözinde 

379.7 ibrāhįm (Ǿahm)ge iyermessiz çünki ibrāhįm (Ǿahm)nıñ kāfir bolġan atası içün allahdan 
yarlıķamaķ 

379.8 istevi elbette münāsib iş tügil ( ) ey atam siniñ içün allahdan yarlıķamaķ 
istermün 

379.9 digen sözinde ( ) daħı ey atam siniñ içün allahnıñ Ǿaźābından 
hem ŝevābından 

379.10 hiç nerseni mülklene almaym ( ) ey rabbimiz siniñ üzerine işlerimizni 

tapşırduķ (  

379.11 ) daħı siniñ śarı ķaytduķ ( ) daħı siniñ śarıdur evrileçek orun yā ki 

379.12 evrilmek maǾnāsında bu söz allahdan şulay eytiñiz diyü emr bola 

( ) ey 

379.13 rabbimiz bizni kāfir bolġan ādemler üzerine fitne ķılmaġıl yaǾnį bizge kāfirlerni Ǿaźāb 
birlen fitneli turġan 
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379.14 itüp irkli ķılmaġıl ( ) ey rabbimiz daħı bizniñ günāhlarımıznı yarlıķaġıl 

(  

379.15 ) düristlikde sin her işde üstün ve ĥikmet iyesidür 

( ) 

379.16 taĥķįķ sizniñ içün ibrāhįm (Ǿahm)de hem dįnde anıñ birlen birge bolġan müǿminlerde 
körkem bolġan iyerilmiş 

379.17 boluvġa münāsib bolġan śıfat bardur ( ) allahnıñ raĥmetini daħı 
śoñġı 

379.18 künniñ ŝevābını ümįd itken ādem içün yā ķi allahdan hem āħiret küninden ķorķġan 
ādem içün 

379.19 maǾnāsında (bu vaķt ricā ĥavf maǾnāsında boladur ( ) ve 
kimdür bizniñ 

379.20 emrimizden yüz döndürse żararı özine bolur çünki allahü teǾālā bendelerinden muñsız 
hem maķŧalanmış źātdur 

379.21 ( ) ey muĥammed ümmeti kileçekde allah 
tebārik ve teǾālānıñ 

379.22 sizniñ ile siz düşmān körgen kimseler arasında dostlıķ hem muĥabbet ķıluvı ümįddür. 
yaǾnį mekke kāfirleri 

379.23 içün de müǿminlerniñ yaķın ķardeşleri bar iken, allahü teǾālā müǾmin bolġanlarġa 
ķarındaşları bolġan kāfirler 

379.24 ile de dostlaşmay anlardan bizsünler diye fermān itmiş idi. müǿminler bizişüp tursalar 
da ezā ķılamay 

379.25 allahü teǾālā alarnıñ ķardaşlarında müǿminlerge dost ķılaçaġın vaǾde ķılup oşbu ötken 
āyetni indürdi. 

279.26 ( ) allahü teǾālā küçlidür her nerseni boldurġuçıdur yaǾnį ĥāżirinde müǿminler 
kāfir bolġan ķardeşleri 

379.27 ile bizişüp tursalar da kileçekde allahnıñ ol kāfirlerni hidāyet birüp įmānġa köndürürge 
küçi yitküçidür.  

379.28 vāķıǾā mekkeni alġandan śoñ bu kāfirler įmānġa kilüp tuvġanları ile dostlaşdılar. 

( ) 
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379.29 hem de allahü teǾālā ol müǿmin bolġanlarnıñ günāhların yarlıķaġuçıdur hem de alarġa 
merĥamet ķıluvçıdur. imdi 
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380.1 müǿmin bolġanlarnıñ köñilleri özleriniñ kāfir ķarındaşlarına avuşup alar ile yürüşüvni 
tiledükden allahü teǾālā 

380.2 alar ile aralaşuvġa da ruħśat birüp oşbu āyetni indürdi 

(  

380.3 ) ey müǿminler ! allahü teǾālā öziñiz ile dįn içün 
dįniñizge ķaruşup 

380.4 śoġışmaġan hem de sizni yurtlarıñızdan çıġarmaġan kāfir ķarındaşlarıñız ile yürüşüvden 

ŧıymas (  

380.5 ) sizniñ alarġa yaħşılıķ itüviñizden ŧıymas ( ) hem de alarġa 
toġrılıķ 

380.6 ve Ǿadllik ile iş ķılmaķlıġıñızdan ŧıymas . ( ) niçük allahü teǾālā 
Ǿadllik ile 

380.7 yürüşüvden hem Ǿadllik ķıluvdan ŧıysun ŧıymay belki allahü teǾālā her kim ile de Ǿadllik 
ile iş ķıluvġa 

380.8 buyuradur çünki allahü teǾālā Ǿadllik ķıluvçılarnı işlerinde ve sözlerinde togrı 
boluvçılarnı süyedür. 

380.9 Ǿabdu’l-Ǿuzzā ķızı ķatįle ĥālinde öziniñ müǿmine bolġan ebū beķr ķızı esmāǿġa 
hediyeler kitürgen  

380.10 idi ammā esmāǿ bint-i ebū bekr ķatįleniñ hediyelerin ķabūl itmedi hamd anı oyuna 
kiritüvge de ruħśat 

380.11 birmedi şol vāķıǾadan śoñ oşbu āyet indi (  

380.12 ) barı sizni allahü teǾālā şunday kāfir 

380.13 ķarındaşlarıñız ile dostlanuvdan ġına ŧıyadur ķayuları sizniñ ile dįniñizge düşmānlıķ 
idüp öltürüşdiler 

380.14 hem de sizlerni yurtlarıñızdan çıġardılar hem de çıġaruşuvda bölüşdiler yardem 
birişdiler alarnı öziñizge 
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380.15 yaķın tutuvdan alar ile yürüşüvden gine ŧıyadur allahü teǾālā sizni. 

( ) 

380.16 sizden kimdür alarnı özlerine dost ve yaķın tutalar ol kimseler özlerine özleri žulm 

380.17 itüvçilerdür. çünki kāfir toġanlarından eytülgen śıfatda bolġanları ile yürüşüvçi 
müǿminler 

380.18 özleriniñ įmānlarına żarar iderler çünki alarnı yaķın körgeç müǿminler ĥālinden söz 
çıġup baǾż 

380.19 sırlar söylenür munısı bir ķorķu, ikinçisi resūlimizniñ ( ) 
oturuşuv 

380.20 yıġuşlıdur ŧabįǾat anı orlaġuçıdur digen ĥadįŝi bizlerge de munday vāķıǾalarda añ 
boluvġa buyuradur …! 

380.21 ( ) ey şunday kimselersiz įmān itken 
idiñiz 

380.22 yaǾnį ey müǿminler ķayçan müǿmine śıfatlı bolġan ħatun ķız sizge kilseler kāfirler 
arasından müǿminler arasına 

380.23 köçüvni tilep şol vaķtda siz ol ħatunlarnı śınap ķarañız! yaǾnį tilleri ile müǿminelik ižhār 
idüp 

380.24 biz müǿmineler kāfirler arasından sizniñ araġa köçüp turur idük diyüp kilseler siz 
müǿminler alarnı 

380.25 ķoluñızdan kilgen revişde śınap ķarañız alarnıñ tilleri ile eytülmiş biz müǿminler digen 
sözleri 

380.26 rast bolurday Ǿalāmetler taparsız mı? ŧışdaġı Ǿalāmetlerine ķarañız ammā içinden 
müǿmine mi, degil mi anısunı 

380.27 bilüv sizniñ işiñiz degil ( ) allah teǾa alarnıñ įmānların özi bik biledür. 
yaǾnį ŧışdan ġına 

380.28 Ǿalāmet tapup müǿmine diyüp ĥükm itüv müǿminler ķolundan kilgenge alarġa şol ķadar 
birle gine fermān ķıldı 

380.29 indi çın įmānda rast müǿmine ikenligin allahü teǾālā özi gine biledür diye müǿminlerge 
ŧışķı Ǿalāmetler ile 
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  1995

381.1 kifāyelenürge buyurdı ( ) indi ey müǿminler eger 
de siz ol 

381.2 ħatunlarnı śanaġandan śoñ įmānlılar diyüp bilseñiz alarnı kāfirlerge ķaytarup 
yibermeñiz yaǾnį kāfir 

381.3 bolġan irleri yanına ķaytarmañız! ( ) ol kāfirelikden įmānġa çıġup köçken 
ħatunlar 

381.4 kāfir bolġan irlerine ĥelāl degillerdür ( ) hem ol kāfir bolġan irleri de 
bu ħatunlarġa 

381.5 helāl degillerdür. bu iş ĥudeybiye śoġışı śoñındaġı śulĥ śoñında boldı. śulĥnıñ bir şarŧı 
kāfirler 

381.6 ŧarafından kilgen kimselerni kāfirlerge ķaytarup birüv idi. imdi allah teǾa ŧarafından 
ħatunlarnı ķaytaruv 

381.7 ŧıyulmış boldı ( ) hem de ol kāfir irlerge ħatunlarına tölegen mihrlerden 
ķaytarup 

381.8 biriñiz! śulĥ şarŧında bolġan ķaytaruv ornına mihrlerin ķaytaruvnı fermān ķılındı. 

(  

381.9 ) ey müǿminler bu ħatunlarnı nikāĥlenmekiñizde hiç 
günāh yoķ eger de alarġa 

381.10 mihrlerin birseñiz! yaǾnį bu ħatunlarnı müǿmin irler nikāĥ itmek bolsalar başķa 
müǿminlerni nikāĥlengen 

381.11 kibi yaña mihrler birüp nikāĥleniñiz yaǾnį iski irlerine ķaytarup birgen mālıñız sizniñ 
nikāĥlenüviñizde 

381.12 mihr bola almay belki yāña mihr birüv tiyüş boladur. ( ) ey 
müǿminler siz  

381.13 kāfirelerni nikāĥ ķıluvda kāfirelerni Ǿaķd itüvde yā boş ola turġan nersege yā boşamañız 
(yaǾnį kāfirelerni 

381.14 nikāĥlenüvde öziñizniñ islāmıñıznı kisüv içün kāfireni Ǿaķdde yā boş ola turġan nersege 
yā boşamañız) 

381.15 ( ) daħı śorañız siz dįnin taşlap kāfirlerge aralaşķan ħatunlarıñıznıñ 

mihrlerini (  
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381.16 ) hem kāfirlerni müǿminler ile aralaşup müǿminelikke köçken nikāĥlı 
ħatunlarınıñ mihrlerin śorasunlar 

381.17 ( ) oşbu eytülgen nerseler allahü teǾālānıñ ĥükmidür yaǾnį müǿminler 
üstüne ķıluvı ve ŧıyuluvı 

381.18 tiyüş bolġan fermān ve ŧıyuvlardur. ( ) allahü teǾālā bu ĥükm ile sizniñ 
arañızda ĥükm itedür. 

381.19 ( ) allah her nerseni bik bilüvçi bilüvi kibi her işinde ĥikmet ile iş ķılġuçı. 
şol 

381.20 sebebden allahü teǾālānıñ buyurġan işleri fāǿideli ŧıyġan işleri żararlı boluvında yirde 
şübhe yoķdur. 

381.21 ( ) eger de sizniñ ħatunlarıñızdan kāfirlerge birersi 
kitse 

381.22 śoñra sizge mihr tölev tüşse yaǾnį mihrni kāfirler tölegeni kibi sizge de mihr tölev 
nöbeti kilse 

381.23 yaǾnį ħatunlarıñızdan birevsi dįnin taşlap kāfirlerge aralaşķan nikāĥ idilgen bolsa śoñra 
śoġış 

381.24 itkenden śoñ şol ħatunnı ķoluñızġa kiritseñiz ( ) şol 
vaķtda 

381.25 siz ey müǿminler! kāfir bolġan irlerden ħatunları ķoluñızġa tüşken kimselerge alarnıñ 
sizge tölegen 

381.26 ķadar mihrlerin biriñiz! ( ) ey müǿminler öziñiz įmān itken 
allahıñıza ķarşulıķ 

381.27 eytüvden śaķlanuñız! yaǾnį anıñ buyurġanuvın tutup anıñ ŧıyġan nerselerinden 
ŧıyuluñız! 

381.28 kileçekdegi āyet mekkeni alġan künde indi 

(   

381.29  

381.30 ) ey ĥürmetlü peyġamber ķayçan siñe müǿmine ħatunlar bįǾat ve vaǾde 
birürge kilseler: allahü teǾālāge 

381.31 hiç nerseni şirk tutmasķa oġırlamasķa, zinā ķılmasķa. balaların ötürmeske, özleriniñ iki 
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382.1 ķolları ve iki ayaķları arasında bolġan bala ile irlerine yoķ yala yapmasķa (yaǾnį 
taşlanduķ balanı 

382.2 irge yalġanlap taķmasķa) hem de allahü teǾālānıñ fermānı bolġan işde ey muĥammed 
(Ǿahm) siñe ķarşulıķ ķılmasķa 

382.3 yaǾnį müǿmine ħatunlar oşbu altı nersege rāżī bolup şol nerselerni ķılmasķa vaǾde itse 
hem vaǾde 

382.4 birseler ( ) ey muĥammed şol vaķtda sin ol ħatunlardan vaǾde alġıl (yaǾnį alarnı 
şol işlerni 

382.5 ķıluvġa rāżī boluvlarına uşanġıl) ( ) hem de ol ħatunlar içün allahdan 
yarluķanuv 

382.6 istegil ( ) düristlikde allahü teǾālā günāhlarnı yarlıķaġuçı ve ħalķına 
merĥamet ķılġuçıdur. 

382.7 ( ) ey įmān kitürgen kişiler ( ) müselmānlardan faķįr 
bolġanları 

382.8 kāfirlerden yimişlerin aluv içün kāfirler ile dostlaşup yürüdüklerinde allahü teǾālā oşbu 
āyetni indürdi 

382.9 maǾnāsı: ey müǿminler şunday ķavmni dost tutmañız, ķayuları üzerine allahü teǾālā 
açuġlanġan 

382.10 idi. ( ) çünki ol kāfirler āħiret derecesinden ümįd kisdiler (  

382.11 ) nitek kāfirlerniñ ķabr iyelerinden bolġanları özleriniñ rāĥat ve Ǿaźābsız 
boluvlarından 

382.12 ümįdsiz bolġanlar idi. (mümteĥine sūresiniñ tercemesi tamām boldı). 
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382.13 61nçi  śaff sūresi on dört āyet 

382.14 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

382.15 ( ) yirde ve köklerde bolġan źātlar her birisi de allahü 
teǾālānıñ kemālet 

382.16 śıfatların bildürtüp, kimçiliklerden pāk boluvın körsetüp tesbįĥ eytdiler yaǾnį allahü 
teǾālānı her bir 

382.17 kimçiliklerden pākladılar. kirek canlı ve kirek cansız bolġan źātlar bolsunlar meŝelā 
ĥayvānlar, taġlar, 

382.18 ölenler, yıġaçlar her birisi de allahü teǾālānıñ ķudreti kāmillikke ve her işinde ĥikmet ile 
iş ķıluvına Ǿalāmetlerdür. 

382.19 ( ) ol allahü teǾālā her nersege küçi yitküçi ve her işinde ĥikmetli işler 
ķılġuçıdur. 

382.20 ( ) ey įmān kitürgen kimseler ( ) müselmānlar bir 
vaķtda: eger 

382.21 Ǿameller arasında allahü teǾālāge iñ süyükli bolġanun bilsek idi, ol işni ķıluvda 
māllarımıznı cānlarımıznı 

382.22 ayamas idük didiler. şundan śoñ allahü teǾālā “  “ āyetin 
indürdi. 

382.23 yaǾnį allah yolında śoġışuv iñ izgü Ǿamel diye beyān itdi. ammā şol müselmānlar oķ 
uĥud śoġışında 

382.24 śoġışdan ķaçdılar śoġışurġa avır idiler, şol vaķtda allahü teǾālā eytülgen āyetni indürdi 

382.25 maǾnāsı : ey müselmānlar ni içün öziñizniñ işlev niyetinde bolmaġan işlerigizni işler 
idük diye eytesiz 

382.26 dimek. ( ) allahü teǾālā ķaşında iñ ķatı açıġlı bolmaķ 
yüzinden 

382.27 uluġ boldı şol iş : sizniñ işlemeyeçek nerseni işler idük dimekiñiz! (  

382.28 ) öziniñ yolında śaf, śaf bolup , birisi birisine berkilgen 

382.29 binālar kibi berkilüp śoġışuvçı kimselerni allahü teǾālā süyedür. 
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383.1 ( ) ey muĥammed şol vaķtnı źikr ķılġıl mūsā peyġamber ol vaķtda öziniñ 
ķavmine eytdi: 

383.2 ( ) ey ķavmim, siz mini nik rencitesiz, öziñiz 
minim 

383.3 sizge allahü teǾālā ŧarafından resūl itüp yiberilgenimni de bilesiz! 

( ) mūsā Ǿahmnıñ 

383.4 ķavmi ĥaķlıķdan avışķan zamānda, allahü teǾālā alarnıñ köñillerin ĥaķlıķdan avışdurdı 
yaǾnį ĥaķlıķnı 

383.5 tilemedüklerinden allahü teǾālā alarnıñ köñillerini ĥaķlıķdan bütünley avışdurdı. 

( ) 

383.6 allahü teǾālā öziniñ hem de peyġamberiniñ sözlerin tıñlamaġan kimselerni toġrılıķġa 
köndürmes. 

383.7 (mundan in açuķ bilinedür toġrı yolda bolup dünyā āħiret saǾādetlerine irişüv içün ĥāżir 
zamānda ķurān ve ĥadįŝ-i şerįfler ile 

383.8 yürüv tiyüş idüki. 

383.9 ( ) ey muĥammed, meryem oġlı Ǿįsānıñ benį isrāǾįlge eytken sözin 
beyān ķılġıl, şol 

383.10 vaķtnı ki meryem oġlı Ǿįsā eytdi 

(  

383.11 ) ey isrāǾįl balaları, min sizge allahü 
teǾālā 

383.12 ŧarafından, özimniñ bolġan tevrāt kitābın rastlap ve anı allahnıñ kelāmı diye berkitüp 
yiberilmiş 

383.13 resūlimün . hem de özimden śoñ kileçek “aĥmet” ismli peyġamberniñ kilüvi ile sizge 
süyünç birgenim ĥālde 

383.14 yiberilmiş resūlmün. yaǾnį ĥażret-i Ǿįsā öziniñ ķavmine dimişdür tevrātda ve incįlde 
ismi yād idilmiş 

383.15 “aĥmet” ismli peyġamber kileçekligi dimek ki muĥammed (Ǿahm)niñ kilüvi ile ĥażret-i 
Ǿįsā ħaber virmiş 

383.16 hem de incįlde resūlimizniñ ismini ĥāżirgi incįllerde de “ ismi ile yād idilmişdür. 
maǾnāsında” 
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383.17 aĥmed dimek boladur. likin ĥāżirgi naśārā Ǿulemāsı rāhibler anı başķa kimse diye 

boralar.1 (  

383.18 ) ķayçan ol aĥmed (muĥammed Ǿahm) resūl bolup türli 
muǾcizeler ve ķurān-ı şerįf 

383.19 ile kildi ise, şol vaķtda benį isrāǾįl eytdiler: bu muĥammed siĥrçi munıñ bu işi siĥrligi 
bilinüp 

383.20 turġan bir siĥrdür diyüp. 

383.21 ( ) kim bolur özine žulm itüvde ķatıraķ, 

383.22 elbette mundan žālim hiç kim de bolmas özini allahü teǾālānıñ rāżī bolġan yol islām 
dįnine ündelgen 

383.23 ĥālde allahü teǾālāge iftirā itüvçiden. muĥammed (Ǿahm) (ve başķa peyġamberler de) 
ĥaķlıķġa ündegende ħalķnıñ allahü teǾālāge 

383.24 tindeş ķılup balası bar diyüvleri, hem de ĥaķķ resūlini siĥrçi dimekleri, bular elbette 
uluġ žulmlerdür: 

383.25 benį isrāǿįlde resūlimizge siĥrçi didiler bes alar da žālim bolalar. 

( ) 

383.26 indi bular žulm itdiler allahü teǾālā žālimlerni özlerine fāǿideli bolġan toġrı yolġa 
köndürmeydür 

383.27 bu kāfirlerniñ bulay iftirā ķıluvları ni içün? (yüriddün) tilerler ol kāfirler iftirā 

ķıluvlarında (  

383.28 ) allahü teǾālānıñ nūrı bolġan ĥaķlıķnı şol bāŧıl ile söndürmeklikni yaǾnį 
şol niyet 

383.29 ile resūllerge alla nindi iftirālar ķılalar ( ) ammā allahü 
teǾālā öziniñ 
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384.1 nūrı bolġan ĥaķlıķnı hemįşe kāmil ve tamām ķılaçaķdur, gerçi anıñ kāmillenüvin 
mekrūh körseler de. 

                                                            
1 “buyuralar” olmalı. 



  2001

384.2 yaǾnį kāfirlerniñ bu turuşuvları islāmġa, ķurānġa hem resūlge bir de żarar irişdüre 

alaçaķ tügildür (  

384.3 ) ol allah, şunday źātdur öziniñ resūli (muĥammed Ǿahm) nı 
toġrılıķ hem ĥaķķ 

384.4 bolġan dįn ile yiberdi. resūlimizni uluġ muǾcize (ķurān) ve ĥaķķ dįn ile yiberdük, 

(  

384.5 ) ol resūl ĥaķķ bolġan islām dįninde islāmdan başķa aña (muħālif) bolġan dįnlerden 
üstün 

384.6 ķılmaķlıķı içün ( ) gerçi islāmnıñ başķa dįnlerden üstün boluvın 
müşrikler 

384.7 mekrūh körseler de. 

384.8 fāǿide: bu āyetden bilinedür: islām dįni öziniñ ĥavārįyūn ĥaķlıġı arķasına ve her bir Ǿaķl 
iyeleri ķaşında añlaġandan ķabūl 

 

384.9 itilürlik bolġanġa bu islām dįni bir yüzinde olan bütün dįnlerden üstün bolaçaķ. derece 
ve ĥaķlıġı ile bu dįn ĥāżirde başķa dįnlerden 

384.10 üstün ammā çınlıķında üstün boldı yir yüzindegi başķa dįnlerden ĥaķįķat üstün boluv ile 
bolaçaķ. likin āyet-i şerįfde añlanuvına 

384.11 köre ise dįniñ başķa dįnlerden üstün itüv içün üstün bolduruvda ħidmet itüvçi islāmnıñ 
her bir ķāǿidesini başķa milletlerge 

384.12 añlatuvçı ħādimler arķasında ġına boluvıñ āyet-i şerįfede bildüredür  

384.13 ( ) ey įmān kitürgen kimseler ( ) min 
sizni 

384.14 öziñizni rencitküçi (dünyā āħiret) Ǿaźābından ħalāś ideçek işke yollanduraym mu? yaǾnį 
allahü teǾālā 

384.15 bendelerine (įmānlılarġa) eytedür: min sizge dünyā āħiret saǾādetli ķıla turġan yolını 
körsetemün. 

384.16 ( ) siz ey müǿminler, allahġa hem de 
resūline 

384.17 įmān itersiz, oşandaķ allahnıñ yolında, anıñ ĥaķķ bolġan dįnin üstke çıġaruvda 
māllarıñız hem 

384.18 cānlarıñız ile turuşursız. 
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384.19 yaǾnį : özigizni dünyā ve āħiret dereceli ķılup oñaysızlıķdan ħalāś ite turġan işlerden 
birisi 

384.20 şol: allahġa hem de resūline įmān itüp dįnni alġa yiberüv boluvında māl ve cānlarıñız ile 
turuşuv, 

384.21 yaǾnį baylıġı bolġan kişiler özleriniñ māllarından çıġa turġan yılına ķırķ ülüşden bir 
ülüş zekātnı 

384.22 Ǿumūmį millet fāǿidesine tutsunlar: medrese mektebler mescidler śalup alarnıñ 
terbiyelerine fāǿideli 

384.23 revişde tutsunlar, ħastaħāne yetįmler yurŧı śalsunlar. ölgen vaķtlarında baylar vaśiyyet 
itüp 

384.24 bar śavmalarınıñ üç ülüşinden bir ülüşni millet fāǿidesine ķaldursunlar. imdi Ǿilmį barlar 
Ǿilmleri 

384.25 ile küçlileri küçleri ile milletke ħidmet itsünler! 

384.26 ( ) oşbu işleriñiz sizniñ içün iñ ħayırlı işdür eger de bu işde 

384.27 fāǿide barlıġını bilseñiz! bu eytülgen işni ķılsañız (  

384.28 ) allahü teǾālā sizniñ günāhlarıñıznı yarlıķar hem de sizni 
astlarından 

384.29 yılġalar aġa turġan cennetlerge kiritür hem de Ǿadn cennetlerinde bolġan ħoş orunlarġa 

kiritür! (  

384.30 ) oşbu vaǾde itülmiş cennet hem yarlıķavlar uluġ bolġan saǾādetdür. 

( ) 
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385.1 taġın siz süye turġan hem kilüvi yaķın bolġan ikinçi niǾmet bardur 

( ) 

385.2 ol niǾmet allahıñızdan sizge irişeçek yardem hem de yaķın bolġan vaķtda şehr aluvdur 
(mekkeni aluv) yaǾnį įmānlarıñız 

385.3 śoñında cān ve māllarıñız ile dįn yolunda turuşup śoġış ķılsañız āħiretde cennet ve 
maġfiret yir bilür 
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385.4 hem mekkeni aluv niǾmetni yir bilür. mundan añlanadur müǿminler türüşüp islām içün 
ictihād itseler 

385.5 allahü teǾālā alarġa bölüşeçeķ hem de alarnı üstün ķılaçaķ ikenligi… ( ) ey 
muĥammed 

385.6 oşbu beyān itülgen işler berāberine vaǾde itülmiş niǾmetlerge süyünç birgil! 

(  

385.7 ) ey įmān kitürgen kimseler ( ) allah teǾanıñ bölüşçileri boluvıñız 
yaǾnį allahnıñ 

385.8 dįnin üstke çıġaruvda, dįnni taratuvçı ĥādimlerge bölüşüviñiz 

(  

385.9 ) nitek meryem oġlı Ǿįsā öziniñ evvel įmān itken śaĥābįlerinden bolġan 
ĥavārįlere 

385.10 eytdi: minim allahnıñ dįnin taratuvda bölüşüvçilerim kimlerdür? diyüp yaǾnį ey 
muĥammed Ǿįsā peyġamber ĥavārįlerge 

385.11 yardem ötünüp itdüki kibi sin de śaĥābįlerge eyt dįnni taratuvda mine yardemçi boluñız 
diyüp. 

385.12 fāǿide : ĥavārįyūn ĥavārį dimek aķlıķġa turuşuvçılar yaǾnį hüner ve kesbleri kiyümler 
cuvuv bolġan on 

385.13 iki irdürler. ( ) Ǿįsā peyġamber ĥavārįyūnge allahnıñ dįnin 
taratuvda yardemçilerim 

385.14 kimler bolaçaķ diye ĥavārįlerge eytdük de ĥavārįler eytdiler: biz bolamız allahnıñ dįnin 
taratuvda siñe bölüşüvçiler 

385.15 ( ) şol vaķtden śoñ ĥażret-i Ǿįsāge benį isrāǿįlden bir ŧāǿife įmān 
itdiler 

385.16 ( ) benį isrāǿįlden başķa bir ŧāǿifesi ĥażret-i Ǿįsānı allahnıñ oġlı diye kāfir 
boldılar 

385.17 imdi benį isrāǿįlniñ ĥażret-i Ǿįsāge iyergenleri de iki türli boldılar bir türlüsi peyġamber 

385.18 ve bir türlisi teñri oġlı diye turġan boldılar. bularnıñ aralarında düşmānlıķ toġdı, öz ara 

385.19 śoġışdılar ( ) śoġışķan vaķtlerinde įmāñlı 
ŧāǿifeni 
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385.20 düşmānları bolġan įmānsız ŧāǿifege ķuvvetleri yitüvçen itüp berkitdük de, įmānlıları 
įmānsızlarġa 

385.21 üstün bolup uruldılar. yaǾnį įmānsızlarnı ciñdiler. 

385.22 śaff sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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385.23 (alŧmış ikinçi - cumǾa sūresi, medįnede ingen on bir āyet) 

385.24 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

385.25 ( ) yirde ve köklerde bolġan źātlar 

385.26 her bir kemālet śıfatların cıyġan her nerseniñ ħācesi her bir kiyimliklerden pāk, her 
nersege küçi yitküçi 

385.27 her işinde ĥikmetli bolġan allahġa tesbįĥ ķılmaķda ve anıñ her bir kimçiliklerden pāk 
bolup, her bir kemālet 

385.28 śıfatları ile śıfatlanġanlıķın körsetmekdedür… ( ) her bir 
źāt anı tesbįĥ 

385.29 ite turġan allah şunday źātdur ammā (yazuv oķuv bilmey turġan) Ǿarablarga öz 
aralarından özleri 
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386.1 kibi bir ümmį ilçi yiberdi. ya nį muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmnı. 

(  

386.2 ) ol ümmį bolġan resūl, öziniñ cinsdeşi bolgan ümmį Ǿarablarge allahü 
teǾālānıñ āyetlerin 

386.3 oķuy, alarnı įmān ŧabįǾatlerden pāklay hem de alarġa ķurān āyetlerni ve ĥükmlerni 
üyretedür yaǾnį şunday 

386.4 śıfatda eytüp allahü teǾālā bir nersede bilmey turġan kimseni resūl eytdi. 

( ) 

386.5 gerçi ol Ǿarabler mundan ilk bilgüli hem açuķ bolġan azġunlıķda bolsalar da. 

(  

386.6 ) daħı da resūl özi yiberilmiş bolġan ĥalķdan başķalarnı ve śoñġıların üyretür, ol 
śoñġılar resūl 

386.7 zamānındaġı Ǿarablarga tutaşmadılar yaǾnį alardan śoñ ķıyāmetke ķadar dünyāġa 
kileçek kişiler. iñ śoñġı 

386.8 resūlni yiberüp, anıñ dįnin ķıyāmetke ķadar özgerüvden selāmet śaķladı allahü teǾālā 

( ) ol 
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386.9 allah teǾa her nersege küçi yitküçi ve her işinde ĥikmet ile iş ķılġuçıdur 

( ) oşbu 

386.10 muĥammed (Ǿahm)ge ve birilmiş peyġamberlik allahü teǾālānıñ bölegidür, ol bölekni 
allah teǾa özi tilegen kimsege birür 

386.11 ( ) allahü teǾālā uluġ bolġan raĥmet hem fażl iyesidür. 

386.12 yaǾnį muĥammed (Ǿahm)ge resūllikni birüvge allahü teǾālāniñ küçi yitedür. tilese nindi 
kişini bolsun nādānlıķdan maǾrifet ve Ǿilm nūrına çıġaruvġa 

386.13 küçi yitedür. çünki yoķdan bar itüp cān birüvge küçi yitken źāt elbette nādānlıķnı 
bitürüp Ǿilm birürge küçi yitedür. bes resūlimiz 

386.14 muĥammed (Ǿahm) birde oķuv, yazuv bilmegeni ĥālde, yetįm ve faķįr bolġanı ĥālde 
allahü teǾālā ŧarafından resūl itülüvi tilegende elbette resūllik 

386.15 derecesine irişe alaçaķ imdi allahü teǾālā ŧarafından (muĥammed) Ǿahmge resūllik 
birilgende resūl bolup ħalķnı toġrı yolġa ündep islām 

386.16 nūrın taratuvġa küçi yiteçek. indi resūl allah min peyġamber diyüp özine (oħşaş yaśav 
mümkin bolmaġan) ķurān-ı şerįf inüp de 

386.17 peyġamberlerge lāyıķ işler işlep dünyādan ötüvi elbette peyġamber idükin bildüredür. 
Ǿarablardan mekke kāfirleri ni ķadar düşmānlıķ itseler de resūlimizniñ 

386.18 ķoyġan ĥükmlerinden vaĥy arķılı bilüp oķuġan ķurān āyetlerinden hiçbir Ǿaķlġa ħilāf ve 
ķabūl itüvden çirkenürlik iş ve söz tapa almadılar. 

386.18 nindi fasįĥ şāǾirler ķurān-ı şerįfniñ oħşaşından bir gine āyetde yassı almadılar. resūlimiz 
oķumayınça terbiyecisi bolġan ata anası 

386.19 bolmay yetįm bolup ösüp de faśįĥ şāǾirler yasay almaġan āyetlerni niçük tözey alur. 
elbette tözey almas. kāfirlerniñ resūl allahnı 

386.20 siĥrçi diyüvleri resūlimizniñ ķolunda hiç kimniñ ķolundan kilgen işleriniñ barlıķġa 
kilüvin bildüredür bu imes meger muǾcize. 

386.21 ( ) üstlerine tevrāt kitābı ile Ǿamel 

386.22 itüv yüklenmiş kişiler (mūsā Ǿahm ķavmi)niñ tevrāt boyınça Ǿamel ķıluvını üstlerine 
alup da śoñra 

386.23 muĥammed Ǿahm kilgeç tevrātda anıñ peyġamberligin beyān itken āyet ile iş ķılmay, 
resūlimizge įmān 

386.24 itmegen kişilerniñ oħşaş köp kitābler yüklegen işek kibidür. işekke köp kitāblar 
yükletülse de 

386.25 işek öziniñ aķlı bomaġan ĥayvān bolmaķı arķasında ol kitāblardan fāǿide ala almaġanı 
kibi tevrāt 
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386.26 kitābı ile Ǿamel itüvni üstlerine alġan mūsā peyġamber ķavmi de tevrāt kitābı ile Ǿamel 
itüvni üstlerine 

386.27 alup da, tevrātda bolġan āyetlerden muĥammed Ǿahmnıñ resūlligi toġrusındaġı āyet ile 
Ǿamel ķılmavları 

386.28 bu ķavmniñ tevrātnı yüklevleri işekniñ kitāblar yüklevi kibi gine boluvın añlatadur. 

(  

386.29 ) ni įmān oħşaş boldı allahü teǾālānıñ muĥammed Ǿahmnıñ 
peyġamberligine bilgü bolġan 

386.30 Ǿalāmetlerin yalġanġa tutķan kişilerniñ oħşaşı (yaǾnį işek kibi boluvları) 

( ) 

386.31 allahü teǾālā özlerine žulm itüvçi ķavmni toġrı yolġa köndürmes! (yaǾnį toġrı yolġa 
könülüvni 
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387.1 her kimde öz tilemek tiyüş yoķsa allahü teǾālā özi tilemegen kimseni küçlep toġrı yolġa 
kiritmes! 

387.2 ( ) ey muĥammed eyt sin yehūdlerge: ey yamān śıfatlı yehūdįler 

(  

387.3 ) eger siz özleriñizni allahnıñ yaķınları 
hem 

387.4 dostlarımız, müselmānlar alay tügil digen söziñizni çın bilüp eytseñiz. bu söziñizde rast 
bolsañız 

387.5 allahü teǾālāden tileñiz, öziñizni bu belā yurŧından rāhat yurŧına köçürüvni yaǾnį 
allahnıñ yaķınlarından 

387.6 diyüviñiz rast bolsa dost dostķa ķavuşuvnı tileydür. siz de allahdan śorañız öziñizni 
öltürüp rāĥat 

387.7 yurŧına ķoyuvını ötiñiz ( ) ammā ol yehūdįler ölüp 
dünyādan kitüvlerin 

387.8 allahdan śoramaslar belki özleriniñ küfrleri uluġ cināyet bolaraķ āħiretde alar içün 
Ǿaźābdan 
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387.9 başķa nerse bolmayaçaġından alar ölümden ķorķurlar. ( ) allahü 
teǾālā žālim ve kāfirlerniñ 

387.10 ķılġan işlerin eytken sözlerin ve oylaġan oyların topulup bilüvçidür. ( ) eyt sin ey 

muĥammed (  

387.11 ) sizniñ içün köñilleriñizden ķorķup yürüy turġan 
ölüm sizge 

387.12 yoluġaçaķdur, siz nindi ölümden ķaçsañız da ve ni ķadar anı süymeseñizde, bilgüli vaķt 
yitkeç ol 

387.13 ölüm sizni tutaçaķdur. eceliñiz yitkeç ölersiz 

(  

387.14 ) ölgenden śoñ her bir yaşrunnı ve āşikāreni bilgüçi allahü teǾālā ŧarafına 
ķaytarılmış 

387.15 bolursız, şol vaķtda ol allahü teǾālā sizge dünyāda ķılġan işleriñizden ħaber birür. 

(  

387.16 ) ey įmān itken kimseler, ķayçan 

387.17 cumǾa küninde cumǾa namāzı içün nidā itülmiş bolsa, şol vaķtda allahnı hem anıñ 
ĥükmlerin yād itüvge 

387.18 baruñız, hem de şol vaķtda sevdā (śatuv aluv)nı taşlañız! fāǿide: źikrullah: allahü 
teǾālānıñ fermān ve ŧıyuvların 

387.19 ve her türli Ǿibretli ve ĥikmetli sözler söylev, allahnıñ ķudretin ve ķudretiniñ ilvaǾlıġın 
bildürte turġan 

387.20 sözlerni vaǾažlerni oylanuv hem birev söylep başķalarnıñ islerine tüşürüv ve fikrlerni 
oyġatuv dimekdür. 

387.21 imdi cumǾa kün, cumǾa vaķti kirüvge her kimde heftelik uluġ bir cemǾiyetke ĥāżir 
bolsunlar. anda 

387.22 ħaŧįb minber üstünde turup ħalķġa türli fāǿideli vaǾažlerni añlay turġan açuķ tilde 
söylesünler 

387.23 ( ) oşbu nidā bolġaç sevdānı taşlap cumǾaġa baruv sizniñ 
içün 

387.24 ol vaķtda sevdā itüvden artuġraķ ve izgürekdür, eger de siz bilür bolsañız! yaǾnį şol 
uluġ cemǾiyetke 
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387.25 barup Ǿumūmį millet fāǿidesine bolġaç ħuŧbelerni ŧıñlav milletniñ alġa baruvına sebeb 
idükin añlasañız 

387.26 ( ) 

387.27 ķayçan cumǾa namāzı ötelüp, namāzdan boşalunsa, şol vaķtda siz ey müǿminlere bir 
yüzine taralıñız, 

387.28 allahnıñ fażlı bolġan türli hüner ve kesbleriñiz ile māl isteñiz cumǾa namāzına allahnı 
źikr içün barulsa da, 

387.29 allahnı źikr itüvni Ǿumūmį fāǿideli ħuŧbeler söylev ve toñlavnı cumǾa künine gine 
ataķlamay her vaķtda ve köp 
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388.1 źikr itiñiz , şol revişde köp vaķtde cemǾiyyetler tüzüp ħuŧbeler söyler bolsañız dünyā ve 
aħiret 

388.2 saǾādetine irişürsiz. bir vaķtda reśūlimiz cumǾada ħuŧbe (vaǾaž) söyley iken, aşlıķ 
kervānı kilgenligin 

388.3 körüp cumǾaġa cıyulġan vaǾaž ŧıñlaġuçı ħalķ kervān yanına çıġup  kitdiler. barı on iki ir 
gine 

388.3 ķaldı kervān kilür aldından baraban śoġup bildürtüle idi bu āyet şol vāķıǾadan śoñ 
indürüldi 

388.4 ( ) ķayçan sevdā ĥāżir boluvnı yeise oyun 
tavışını 

388.5 bilseler ya körseler şol sevdā yanına taralurlar ammā sini minberde yalġız baśķan 
ĥāliñde 

388.6 ķaldururlar. ( ) eyt sin ey muĥammed: allahü teǾālā 
ķaşında bolġan ŝevāb 

388.7 (cumǾada bolġan fāǿide) baraban tavışından da sevdādan da artuġraķ ve izgürekdür. 

( ) 

388.8 allahü teǾālā rızķ birüvçilerniñ iñ yaħşısıdur. 

388.9 bu āyetden çıķġan ĥükmler. 

388.10 bu āyet ile cumǾa namāzınıñ farżlıġına hem de nidā vaķtında śatuv aluvnıñ ŧıyulmış 
(ĥarām) boluvını iŝbāt 
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388.11 itiledür. allahnı źikrden ħuŧbe murād digenler. bu emr yaǾnį ħuŧbe ŧınlavġa buyuruv 
vāciblik üzeredür. 

388.12 ammā ( ) digende nidāǿdan murād minber aldında ħuŧbe söylev içün eytile 
turġan eźāndur. baǾżılar: 

388.13 cumǾa vaķti kirmesden ilk Ǿarabda Ǿādet bolġan evvelgi eźān digenler, likin ħuŧbe 
aldında eźān 

388.14 eytüv resūl allah zamānında bir kilüp ķalġan işdür. ammā evvelgi eźān ĥażret-i Ǿoŝmān 
zamānında ġına çıķmışdur. 

388.15 bu āyetde cumǾanıñ hem de ħutbeniñ vācibligine delįl bar. imām ebū yūsuf ile imām 
muĥammed ķaşlarında ħuŧbeniñ 

388.16 uzun vaǾaž boluvı tiyüşdür. 

388.17 cumǾa sūresi bu orunda tamām boldı 
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388.19 alŧmış üçinci – münāfiķūn sūresi medįnede ingen on bir āyet. 

388.20 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

388.21 ( ) ey muĥammed ķayçan siñe münāfıķlar kilse 
eytürler alar: 

388.22 düristlikde sin bir de şiksiz allahnıñ resūlisün diye güvāhlıķ biremiz biz diyüp, 

(  

388.23 ) allahü teǾālā biledür düristlikde sin allahnıñ resūli ikenlikni 

( ) 

388.24 daħı allahü teǾālā güvāhlıķ biredür: düristlikde münāfıķlar bir de şiksiz yalġançılardur. 
yaǾnį sini resūl 

388.25 diyüp güvāh birüvleri tillerinden ginedür. ( ) ol münāfıķlar 
özleriniñ 

388.26 yemįn ile berāber körülmiş güvāhlıķların ķalķan (2) itüp tutdılar şunıñ sebebli alar 
allahnıñ yolından 

388.27 çıķdılar. yaǾnį özlerin öltürülüvden śaķlav içün muĥammed Ǿahmnıñ resūlligi ile güvāh 
birüp özlerine 

388.28 öltürülüvden ħalāś boluvġa ķalķan itüp tutdılar. ( ) düristlikde ol 
münāfıķlarnıñ 

388.29 2) ķalķan kişi özine żarar kitürüvden śaķlav içün tutķan nersesine eytüledür. śoġışda 
ķılıçdan śaķlanuv içün 

388.30 tiz taķta tutuv, şundaylarġa ķalķan diyüledür 
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389.1  işlegen işleri ni yaman ve ķabāĥat işdür.. ( ) 

389.2 oşbu münāfıķlarnıñ yaman ĥālleri rastdur çünki alar ŧışdan įmān itdiler, śoñra içlerinden 
kāfir 

389.3 boldılar, śoñra şol küfr alarnıñ köñillerine mührlenmiş boldı, yaǾnį şol küfrleri üzere 
ölürler 
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389.4 çünki alar ĥaķįķatni bilmeyler ( ) ķayçan körseñ sin ol münāfıķlarnı 

( ) 

389.5 sini alarnıñ gevdeleriniñ simizligi ve uluġlıġı Ǿacebke ķaldurur. ( ) 
eger söyleşseler 

389.6 ol münāfıķlar sin alarnıñ sözlerin seçük bolġanlıķdan ķızup tıñlarsun! yaǾnį sözni bik 
mātūr 

389.7 hem yumşaķ itüp söyleyler. ammā sözleriniñ bulay boluvına aldanurġa yaramay 

( ) 

389.8 eytürsün ol münāfıķlar içleri ķuş bolġan ŧışı şama körüngen aġaçlar kibi. 

(  

389.9 ) ol münāfıķlar her bir işitülgen tavışnı özleriniñ żararlarına diyüp oylarlar. (çünki 

389.10 bütün işleri islām ķāǿidelerine ķarşudur bir – bir işleri bilinüp öltürüvge tiyüşli 
bolmaġay idük 

389.11 diye ħıyānetleri arķasında ŧınçsızlanurlar. ( ) alar siniñ 
düşmānlarıñdur sin 

389.12 alardan śaķ bolġıl, ey muĥammed! ŧışdan müselmān bolup müselmānlarnıñ sırların fāş 
ķıluvda turuşalar. 

389.13 ( ) allahü teǾālā alarnı, ĥaķlıķnı körsete turġan delįl bilingenden 
śoñ ĥaķlıķdan 

389.14 döngenleri içün, helāk ķılur. ( ) ķayçan ol münāfıķlarġa eytülmiş bolsa 

389.15 ( ) barıñız peyġamberden 
Ǿöźr 

389.16 ötiniñiz, allahnıñ resūli sizniñ içün yarlıķanuv ister allahdan (diyüp) şol çaķda alar 
başların köterürler 

389.17 hem alarnı istiġfārdan avuşuvçılar körürsün, alar başların köterüp, ĥaķlıķdan avışalar 
tekebbürlik eytkenleri 

389.18 ĥālde.. ( ) ol münāfıķlarġa berāberdür: 
sin alar 

389.19 içün kirek yarlıķanuv iste, kirek isteme, allahü teǾālā alarnı elbette yarlıķamas… çünki 
alar özleri 
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389.20 yarlıķanuvnı tilemeyler… ( ) tüzüklikke könülüvden ŧış 
birüvçilerni allahü teǾālā´ 

389.21 tüzüklikke köndürmes ( ) ol ķavm 
şunday 

389.22 ķavmlerdür, enśārdan bolġan aybdaşlarına eyteler, resūl allah ķaşında bolġan muhācir 
śaĥābįlerge, resūl allah 

389.23 ķaşından taralmayınça alarġa yardem itmeñiz, faķįrlerine nafaķa virmeñiz diyüp 

ķuturtalar. (  

389.24 ) yir hem ķöklerniñ ħazįneleri (ve her kimniñ rızķı) allahü 
teǾālā 

389.25 nikidür ammā münāfıķlar munı sizmeyler yaǾnį faķįr muhācirlerge enśār yardem itmese 
de alarnıñ rızķ birüvçileri 

389.26 allahü teǾālā bar, ol anlarnı rızķlandurur… 

( ) 

389.27 baǾżı śoġışlarda bir Ǿarābį enśārdan bolġan bir śaĥābį ile śu içün nizāǾlaşdılar. bu ħaber 
münāfıķlarnıñ 

389.28 başlıġı bolġan übeyy oġlı ǾabdǾul-lah ibn-i selūk1 münāfıķġa işitildi. bu münāfıķ 
Ǿarābįge eytdi birmeñiz 

389.29 resūl yaķlılarġa hiç nerse birmeñiz ķaçķan medįne-i münevverege ķaytsaķ (benį 
muśŧaliķ śoġışından) bir de şiksiz 
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390.1 ĥürmetlü bolġan kimse iñ ħor bolġan kimseni medįneden ķuvıp çıġarur didi. 
ĥürmetlüden murād ibn-i übeyy 

390.2 münāfıķ uzun hem anıñ yaķlı bolġan münāfıķlarnı irāde itüp  eyte ħor kimseden resūl 
allahnı irāde 

390.3 itken… ( ) üstünlik allahü teǾālā yaġında 

390.4 hem de resūli ile müǿminler yaġındadur ammā munı münāfıķlar bilmeyler… yaǾnį 

müǿminler cineçekdür. (  

390.5 ) ey įmānlı kimseler, sizni, allahnıñ 
fermānı 

                                                            
1 “selūl” olmalı. 
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390.6 bolġan işlerden māllarıñız daħı balalarıñız şuġullerndürmesünler. yaǾnį allahnıñ 
źikrinden Ǿibāret bolġan mescidlerge 

390.7 cıyulup namāz ķıluvlardan, millet fāǿidesine ķurān boyınça söylene turġan vaǾāž 
meclislerinden maĥrūm ķıluvçan  

390.8 bolmasun! ( ) sizden bir kişi oşbu ni ķılsa anday kişi 
aldanġanlardan 

390.9 śanalur. 

(  

390.10 ) ey müǿminler, siz öziñizge allahü teǾālā ŧarafından 
rızķlandurulġan mālnı faķįrlerge 

390.11 nafaķalandurıñız, yaǾnį üstiñizge vācib bolġan śadaķa (zekāt, Ǿöşr, fıŧr ķurbān kibi)lerni 
vaķtında öteñiz üstiñizge 

390.12 ölüm kilüp yitkeç ey rabbim azġına vaķtķa tirük ķaldursañçı, min mālımdan śadaķalarnı 
çıġarup izgülerden 

390.13 bolur idim diyür ol vaķtda iş ötken bolur ecel yitkeç mühlet birilmes. 

(  

390.14 ) allahü teǾālā hiç kişiniñ vaķti yitkenden śoñ ecelin kiçiktürmes. bu āyetde 
bizniñ millet 

390.15 baylarınıñ özleri selāmet vaktlarında ĥacġa barmay özlerinden śoñ bedel yiberüvleri 
allahü teǾālā ķaşında 

390.16 maķtavlı bolmavçılıķ añlanadur ( ) allahü teǾālā sizniñ işlegen 
işleriñizni bik töben bilüp 

390.17 turuvçıdur. baylıġı bolup ĥacge özinden śoñ barurġa bedel ķalduruvnı da Ǿöźrsiz ikenin 
biledür. 

390.18 münāfıķūn sūresiniñ tercemesi tamām boldı 
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390.19 altmış dörtinçi sūre- teġābün , on sikiz āyet ( mekkede mi medįnede mi iħtilāflı) 

390.20 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

390.21 ( ) allahü teǾālānı 
yirde 

390.22 ve köklerdegi źātler kimçiliklerden pāklarlar, ol allahü teǾālāniki ginedür pādişāhlıķ, ve 
ol allahü teǾālānıñ ginedür. 

390.23 maķtalmaķlıķ, hem ol allahü teǾālā her nersege küçi yitküçidür. bes dünyānı bitürüp 
ķıyāmet meydānı ķurup 

390.24 fermānı ile yürüvçilerni cennetke, ķarışuvlarnı otķa kiritüvge de küçi yiter. 

(  

390.25 ) ol allah, şundayın źātdur sizniñ her biriñizni de yoķdan bar itdi, şundan śoñ 
sizniñ arañızdan 

390.26 baǾżılarıñız (şularnıñ özleriniñ işlerine köre) kāfirdür, ve baǾżılarıñız müǿmindür. küfr 
hem de įmān baylıķ ile faķįrlik 

390.27 kibi bendeniñ öz tilevi ve köpisi ile boladur. fehm idesiz! ( ) hem de 
allahü teǾālā sizniñ 

390.28 işlegen işleriñizni körüp turġuçıdur, bes Ǿamelleriñizge köre cezā birür: 

(  

390.29 ) öziniñ ĥikmeti ile ol allahü teǾālā köklerni hem de yirlerni yoķdan 
bar itdi, hem de sizlerni 
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391.1 oşbu körüngen śūretiñizde śūretledi, hem śūretleriñizni güzel ķıldı başķa maħlūķlardan 
güzel körünüşde 

391.2 ķıldı. ( ) hem de dünyāda bilgüli miķdār vaķt yürügenden śoñ oşbu güzel 
śūretler 

391.3 içinde bolġan tenlerden cānlarıñız çıġup, şol ħālıķıñız bolġan allahü teǾālā ŧarafına 
ķaytaçaķsız, bes 



  2016

391.4 işleriñizni ol buyurġança ķıluñız! ( ) ol allahü 
teǾālā 

391.5 yirde hem köklerde bolġan nerselerni biledür. hem de sizniñ içleriñizde yaşirüp 
śaķlaġan sırlarıñıznı biledür, 

391.6 oşandaķ āşikāre ķılġan işleriñizni de biledür. ( ) allahü teǾālā 
ķalb iyeleriniñ 

391.7 her bir mālların bilüvçidür. 

( ) 

391.8 ey kāfirler, sizge mundan ilk zamānda bolġan (nūĥ, hūd, śāliĥ ķavmleri kibi) kāfir 
bolġan ķavmlerniñ 

391.9 ħaberi kilmedi mü ol ötken kāfir ķavm özleriniñ işleriniñ aġırlıķların tatudılar (yaǾnį 
dünyāda) 

391.10 hem alarġa āħiretde de rencitküçi Ǿaźāb bolġuçıdur. ( ) 
oşbu 

391.11 Ǿaźāb hem de aġırlıķlar şunıñ içündür ki alarnıñ resūlleri alarġa muǾcizeler kitürdiler, 
yaǾnį ol 

391.12 kāfirler şol muǾcizelerni köre turup da įmānġa kilmevleri içün aġırlıķ hem Ǿaźābke 
tiyüşli ķılındılar. 

391.13 ( ) ol kāfirler resūlleri türli muǾcizeler 
kitürseler de 

391.14 ışanmas boldılar hem eytür boldılar: özimiz kibi bir kişi bizni toġrılıķġa köndüre alur mı 
diyerek 

391.15 resūllerge ışanmadılar, alarnıñ kitürgen muǾcizelerindin kirige döndiler, ammā bu 
dönüvleri özleri içün gine 

391.16 żarardur, çünki allahü teǾālā alarnıñ įmānlarından muñsız boldı, alarnıñ uşanuvlarına 
muĥtācligi bolmadı. 

391.17 ( ) allahü teǾālā alarnıñ Ǿibādetlerinden muñsız hem her bir maħlūķı anıñ 
maķtalmış ikençiligin 

391.18 körsetüvçidür. ( ) kāfir bolġan kimseler, ölgenden śoñ 
ķobarulmış 
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391.19 bolmas biz diyüp ķobarılmayaçaķların bilgen eytüp daǾvā itdiler. 

(  

391.20 ) eyt sin ey muĥammed, bir de şiksiz ķobarılmış bolursız, rabbim ile and 
eytemün bir de şiksiz siz 

391.21 ölgenden śoñ ķobarılmış bolursız, ķobarılġandan śoñ dünyāda işlegen işleriñizden ħaber 
birilmiş 

391.22 bolursız! ( ) ölgenden śoñ ķobaruv işi allahü teǾālā içün bik cingil 
işdür. 

391.23 çünki başda yoķdan bar itüvge küçi yitken allahü teǾālānıñ ölgenden śoñ yañadan 
tirgüzmegi elbette 

391.24 mümkin işdür. imdi allahü teǾālā ķurānda ölgenden śoñ ķobarılmış bolursız diye ħaber 
birüp tura iken, 

391.25 elbette ķobaruluv ĥaķķ diye įmān itüvden başķa bizniñ çaremiz yoķdur. 

(  

391.26 ) indi ölgenden śoñ ķobarulup allahü teǾālā ĥużūrına baraçaķ bolsañız, bir bolġan 
her nersege 

391.27 küçli allahü teǾālāga anıñ resūli muĥammed Ǿahmge oşandaķ da bizniñ indürgen 
nūrımızge yaǾnį ķurān-ı şerįfke 

391.28 įmān kitüriñiz! ( ) daħı allahü teǾālā sizniñ işlegen işleriñizni bilüp 
turuvçıdur. 

391.29 ķobarılġaç işleriñizge köre cezā iyerür. ( ) ey muĥammed 
beyān ķıl sin 
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392.1 oşbunı: ey kāfirler sizni allahü teǾālā cıyuluv küninde cıyar, ol cıyuluv küni aldanuv 
künidür yaǾnį müǿminlerniñ 

392.2 kāfirlerni aldav künidür. çünki müǿminler ol künni cennetlerde hem aǾlā orunlarda 
bolurlar hem de kāfirlerniñ 

392.3 įmānġa kilgen üy cemāǾatleri ile birge bolurlar… 

(  
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392.4 ) bir kişi allahġa įmān kitürse izgü Ǿamellerni 
ķılsa, 

392.5 allahü teǾālā ol kişiden yavızlıķların kiçürür hem de anı astundan yılġalar aġa turġan 
cennetlerge kiritür ol 

392.6 cennetlerde mengü ķalurlar… ( ) bu beyān itülgen cennetlerge kirüv 

uluġ saǾādetdür. (  

392.7 ) daħı şunday kişiler 
alar 

392.8 kāfir boldılar. hem de bizniñ āyetlerimizni yalġanġa tutdılar, ol kişiler tamuġ iyeleridür, 
ol tamuġda 

392.9 mengü ķalurlar alar, ni yamān boldı tamuġ evrileçek orun bolmaķı içün…. 

(  

392.10 ) bendelerge oñaysızlıķlardan irişken nerseler irişmes meger allahnıñ 
taķdįri ve tilevi 

392.11 boyınça ġına irişür. ( ) bir kişi bile hem aġırlıķlarnıñ allahdan 
boluvına įmān kitürse, 

392.12 ol kişi bile vaktında köñlin śabrlıķġa berkitür. ( ) allahü teǾālā her 
nerseni bilgüçidür. 

392.13 ( ) allahü teǾālāge hem de anıñ resūline boyun śunuñız! 

(  

392.14 ) indi eger siz kāfir bolġanlar, resūlniñ sözin tutuvdan kiri tursañız, ol 

392.15 çaķda da, resūlge żarar yoķ, çünki bizniñ resūlimizniñ üstine tiyüş bolġan nerse, özine 

392.16 beyān eytülgen ĥükmlerni ħalķġa açuķ itüp beyān eytüv gine… ( ) her bir 
maħlūķnıñ 

392.17 tiyüşli bolup ķullıķ itülmiş bolġan źāt allahdur. ol allahdan başķa tiyüşli bolup ķullıķ 
itülgen 

392.18 źāt yoķdur… ( ) hem şol allahü teǾālāga müǿminler tükel 
ķılsunlar her işlerinde 
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392.19 bir de tartunmay kirişüp muvāfıķça iş ķılsunlar. filān işke tutunsam bolur mu iken ol iş 
ķıyun diye 

392.20 ķaçup ķorķunup turmasunlar belki her işde esbābına yapuşup iş ķılsunlar. 

(  

392.21 ) ey įmān kitürgen kimseler düristlikde 
sizniñ 

392.22 ħatunlarıñız ve balalarıñız arasından sizge düşmān bolġanları bar. indi siz alardan śaķ 
boluñız! 

392.23 ( ) müǿmin bolġan kimselerniñ ħatunlarından ve 
balalardan 

392.24 baǾżıları ir ve atalarına śoġış kibi orunlarġa çıķmavġa dimlevçileri bolġanlarmış. alarnıñ 
niyetlerin 

392.25 añlatup ötken āyet indürülmiş. hem de alarnıñ munday yaman niyetleri içün alarnı 
düşmān 

392.26 tutmasunlar içün oşbu āyetni indürgen āyetniñ maǾnāsı: eger de siz alarnıñ bu 
günāhların 

392.27 sizgeç alarnı kiçseñiz bu günāhları içün cezāǿ birmeseñiz hem de alardan yüz döndürüp 
alarnıñ 

392.28 sözlerine ķulaķ śalmasañız, hem de alarnıñ bu işlerin yaşrun ķıluv ile yarlıķasañız, bu 
işiñiz 

392.29 ve bu muǾāmeleñiz de yaħşıdur çünki allahü teǾālā günāhlarnı yarlıķaġuçı Ǿayblerge 
merĥamet ķılġuçıdur… 
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393.1 ( ) ey müǿminler, sizniñ māllarıñız hem de balalarıñıznıñ, 
minim ŧarafımdan sizge 

393.2 birilüvi, sizni śınav içündür. tafśįl: māl ile bala bay ile ata anaġa iñ sevgili nerselerdür. 

393.3 kişi balası ĥaķında hiç könilemey hem keyfsizlenmey, siz faķįr ve nādān kimse öziniñ 
oġlı pādişāh bola 

393.4 iken anda da şādlıķdan başķa işi artmaydur. imdi ādemįlerniñ māl ile balaġa 
muĥabbetleri köp 
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393.5 bolduķdan allahü teǾālā öziniñ fermānların ķıluvda kişini revişdeş ķıla şunı śınar içün 
māl ve bala 

393.6 muĥabbeti ile allahü teǾa muĥabbetin almaşalar mı yok mı? almaşmay, bala ve māl 
diyüp allahnıñ fermānların bir yaķġa 

393.7 taşlamaġanlarġa elbette ŝevāb köp ecr köp, bu mesǿele resūlimizniñ 

“ ” hiçbir 

393.8 maħlūķġa allahnıñ fermānına ķarşu bolġan işde ķaruşuv yoķdur digen sözi kibi. indi 
birev māl ve balaların alġa 

393.9 almay allahnın fermānına kimlik kitürmese ( ) allahü teǾālā ķaşında 
munday kimselerge 

393.10 uluġ ecr bardır. ( ) indi 
ķoluñızdan 

393.11 kilgen ķadar allahü teǾālānıñ ŧıyġan işlerinden ķılmay śaķlanuvıñız buyurġan işlerin 
ķılmay ķalduruvdan 

393.12 muħālefetden śaķlanuvıñız! hem de vaǾažların işitüviñiz, hem de öziñizniñ fāǿideñiz 
içün izgü bolġan infāķ  

393.13 ile infāķ itüñiz ( ) bir kişi öziniñ nefsiniñ 
śaranlıġından 

393.14 śaķlanmış bolsa bes ol kişi maķśūdlarına irişüvçiler cümlesinden śanalur. 

(  

393.15 ) eger de siz allahü teǾālānıñ birgen mālın, allahü 
teǾālānıñ rıżālıġında, anıñ 

393.16 dįnin ve sözi olan ķurānın üstün ķıluvda şol revişde tiyüş orunlarġa śarf ķılsañız, allahü 
teǾālā 

393.17 sizge ol śarf itken mālnıñ ecrin köp ülüşler ķılur. hem de sizniñ günāhlarıñıznı yarlıķar. 
beyān: 

393.18 allahü teǾālānıñ merżāsı bolġan islāmnı alġa ve ķurānnı üstke köterüv bolġan orunlarġa 
(mekteb, medrese, 

393.19 mescidler, müselmānlar içün şifāħāne yetįmler içün terbiye yurŧı müderris ve 
muǾallimlerge vāžįfe birüv kibi 

393.20 işlerge) māllarnı śarf itüvge allahü teǾālā başķa (ķoldan ķolġa birilgen) śadaķalar kibi 
gine tügil belki 
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393.21 köp, köp ülüş ecrler vaǾde itken. bu beyān itülgen ecrlerge irişüv baylar özlerine vācib 

393.22 bolġan (zekāt, Ǿöşr, fıŧr, ķurbān kibi) śadaķalarnı hem de ölgende māllarınıñ üç ülüşden 
bir ülüşin 

393.23 şunday millet yolına yazdurup ķalduruvları sebeb bola bilür. śadaķanı faķįrler ķolına 
ileşüvde bir ŝevāb 

393.24 bar iken bu eytülgen revişde ķıluvda miñ hem milyon ŝevāb bolur. çünki faķįrler ķolına 
śadaķa 

393.25 birüvçi kimse miñ faķįrge bir śomdan bire iken alarnı on kün terbiye itüp Ǿömr 
boylarında śadaķaçilikde 

393.26 ķaluvlarına ġına sebeb boladur. ammā Ǿāmil (vācib śadaķalarnı cıyuvçı isborçik) lerge 
birüp, alar 

393.27 bilgüli bir ħazįnege ķoya barsalar şol cıyulġan śadaķalarnıñ fāǿide ve fāǿižlerinden 
bütün memleket müselmānlarınıñ 

393.28 faķįr ve yetįmlerin terbiye itülür de her bir bay bütün yir yüzi faķįrin terbiyelegen 
ŝevābke irişür… 

393.29 ( ) allahü teǾālā az ġına izgülik berāberine köp ecrler birüvçidür hem de 
fermānın tutmaġanlarnı 
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394.1 aşuġup Ǿažāb ķıluvçı bolmaġan yuvaşdur ( ) ol allahü teǾālā 
her bir 

394.2 yaşrunnı bilüvçi hem de āşikāreni körüvçi. özi tilegen orunda her bir źātdan üstün 
boluvçı 

394.3 ve her bir işinde ĥikmet ile iş ķıluvçıdur. teġābün sūresi oşbu orunda tamām boldı. 
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394.4 alŧmış bişinçi- ŧalāķ sūresi, medįnede ingen, on iki āyet. 

394.5 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

394.6 ( ) ey ĥürmetlü peyġamber ey 
Ǿarablarnıñ 

394.7 ħocası! ķayçan siz ħātunlarıñıznı ŧalāķ ķılsañız, alarnı Ǿıddet vaķtında ŧalāķ ķıluñız, hem 
de Ǿıddet 

394.8 künlerin śanañız ĥesāblap bilgülengen çikke tuŧuñız, yaǾnį üç ĥayż itüp tuŧuñız! (  

394.9 ) ey müǿminler, ħātunlarıñıznıñ Ǿıddetleri ĥaķlarında 
Ǿıddetni uzun ķıluv ĥaķında 

394.10 hem de alarġa żarar kitürüvde allahü teǾage ķaruşuvdan śaķlanuñız! alarnı ŧalāķ 
sāǾatinden Ǿıddet vaķtı 

394.11 ötkenge ķadar üylerinden çıġarmañız! ( ) hem de 
ħatunlarda özliklerinden 

394.12 üylerinden çıķmaslar eger özlerinden çıġa ķalsalar āşikāre bolġan bozuķlıķ kitürgen 
bolmaķlıķ ile gine 

394.13 çıġarlar. yeise ( ) meger zinā ķılup şerįǾat ĥükmi ile ĥadd içün 
üylerinden 

394.14 çıġaruv sebeb boluvdur ( ) bu eytülgen ĥükmler allahü teǾālānın 
ĥükmleri ve çikleridür. 

394.15 ( ) bir kişi allahnın bilgülegen çiklerinden ötse, ol kişi 
özine 

394.16 özi žulm itken bolur. ( ) bilmezsün sin allahü teǾālā 
ŧalāķ 

394.17 śoñında birer iş yaśap ķoysa, yaǾnį ŧalāķ ķılġaçda ħatunnı ir üyinde Ǿıddeti tolġança 
tutmaķ kirek 

394.18 çünki bir sebeb ile ayrulmış ħatun iken yā açuv vaķtında ayrulġan iken bir az vaķt ötkeç 
allahü teǾālā 

394.19 muĥabbet birüp, şol ħatunın yañadan alurġa köñli tiler. 

(  
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394.20 ) ķayçan ŧalāķ itülmiş ħatunlar Ǿıddetleriniñ 
aķtuķlarına yitseler 

394.21 (yaǾnį Ǿıddetleri tolsa) niyetiñiz kiri aluv bolsa, şerįǾat boyınça ŧalāķ itülmiş ħatunıñıznı 
aluvıñız indi 

394.22 aluvnı tilemeysiz iken şerįǾat boyınça cebrsiz, ve žulmsız ayurup yiberiñiz, ayursañız da 
alsañız da Ǿadllik 

394.23 iyelerinden iki kimseni güvāh ķıluñız! ( ) hem de ey şāhidler 
güvāhlıġıñız öziñizden śoralġan 

394.24 vaķtda tiyüşinçe ħüdā rıżālıġı öze öteñiz! ( ) 
oşbu 

394.25 eytülgen ĥükmler ile allahġa hem de āħiret künine įmān kitürgen kimselerni vaǾaž 
ķılınmış bolur. 

394.26 ( ) bir kişi allahü teǾālādan ķorķup, allahü 
teǾālānıñ 

394.27 fermānların tutsa, günāhdan śaķlansa ol kimsege allahü teǾālā ķayġulardan çıķmaķlıġını 
birür, hem de anı hiç de 

394.28 köñline üyüne kilmegen orunlardan rızķlandurur. ( ) bir kişi allahü 
teǾālāge 

394.29 tügil ķılsa, çın tapşırıluv ile tapşırılsa ol kişinin her işinde de allahü teǾālā anıñ işin 
başķaruvda 
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395.1 yiteçekdür. yaǾnį sebeblerine kirişüp tutunġan işlerine muvaffaķ ķılur. 

( ) allahü teǾālā 

395.2 öziniñ tilegen nersesine irişküçi ve her tilegenin bolduruvçıdur. 

( ) 

395.3 taĥķįķ allahü teǾālā her bir nerse içün (irkenlik ve ķatılıķ kibiler içün) bir vaķt hem çik 

ķıldı. (  

395.4 ) ħatunlardan 
ĥayżdan 
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395.5 ümįd kiskenleri, eger de alarnıñ Ǿıddetlerinde şik tutsañız, alarnıñ Ǿıddetleri üç aydur.. 
munısı  

395.6 ķartlık sebebli ĥayż körmey turġan ķarçıķlar ĥaķında, ammā yaşlikleri sebebli ĥayż köre 
başlamaġanlarnıñ 

395.7 Ǿıddetleri de üç aydur. ( ) indi ħatunlardan 
ķurśaķlı 

395.8 bolġanlar, alarnıñ Ǿıddet müddetleri bala toġdurmaķları ile töler. meŝelā bir ħatunnı iri 
ķurśaķlı 

395.9 ĥālinde ŧalāķ ķıla iken, ŧalāķdan śoñ bir sāǾat ötkeç bala toġdursa da Ǿıddeti töler. 

(  

395.10 ) bir kişi allahdan ķorķup, anıñ fermānınça yürüse, allahü teǾālā ol 
kişini işlerinde 

395.11 ciñilllik hem de oñaylılıķ ķılur… ( ) oşbu beyān itülgen ĥükmler, 
allahü 

395.12 teǾālānıñ sizge indürgen fermānıdur. ( ) bir kişi 
allahü teǾālā 

395.13 fermānınça iş ķılsa, allahü teǾālā ol kimseden yavızlıķların kiçer, hem de anıñ ecrin uluġ 
ķılur. 

395.14 ( ) imdi ŧalāķ 
ķılınmış 

395.15 ħatunlarıñıznı öziñiz tura turġan orunda baylıġıñızdan kilgençe tutuñız! alar üyiñizden 
irksiz tarlanup 

395.16 çıġup kitüvge mecbūre bolsunlar içün, alarġa żarar ķılmañız! (  

395.17 ) eger de ŧalāķ itilmiş ħatunlarıñız, yükli bolsalar, ol çaķda balaların 
toġduruvġa 

395.18 ķadar alarġa nafaķa biriñiz! ( ) eger ŧalāķ itilmiş ħatunlarıñız, 
sizden 

395.19 bolġan balalarnı imizseler, ol taķdįrde alarġa imizgen ĥaķķı yal biriñiz! 

( ) 

395.20 hem de birbiriñizge balanı terbiyede hem imizüvde güzel ķıluv ile buyuruşıñız yaǾnį ir 
ile ŧalāķ itülmiş 
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395.21 ħatun bala terbiyesinde birisi birisine maślaĥat ile iş ķılurlar. 

( ) 

395.22 eger de imizüv de ir ecrin tölevden aġırlansa hem de ħatun imizüvge rāżı bolmasa bu 
vaķtda 

395.23 ħatunnı imizüvge küçlenmes belki ikinçi ħatunġa imizüvge birilür. ħidmet ĥaķķı ir 

395.24 üstünde bolur. ( ) ŧalāķ ķılınmış ħatunġa hem de imizüvçi ħatunġa 

395.25 baylıġı bolġan kişi baylıġından hem baylıġına köre nafaķa birür. 

( ) 

395.26 indi birevniñ rızķı tar ķılunmış bolsa, indi ol kişi allahü teǾālādan öziniñ birilmiş ķadarı 

395.27 nafaķalandursun! yaǾnį bay kimse baylıġına köre faķįr kimse faķįrligine köre ŧalāķ 

395.28 sun! ĥāśılı: bir kimse öziniñ ħatunı ve üy cemāǾatlerine niçük nafaķa bire ŧalāķ ķılınmış 

395.29 şol revişde nafaķa birsün! (

ile 

itülmiş ħatunına nafaķalandur 

ħatunına da 

) allahü teǾālā hiçbir kişini nafaķa 
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396.1 küçlemes meger özi birgen ķadar ile gine küçler. yaǾnį allahü teǾālā bir kişini de 

396.2 ile küçlemeydür. (

toġrusında 

 

ķolundan kilmegen iş 

) bu aġırlıķ (tarlıķ) śoñında allahü teǾālā kileçekde 
 

396.3 (baylıķ) yaśar ( yaǾnį köp şehrlerni müselmānlar özleriniñ ictihādları ile alup, köp 

396.4 bolurlar. hem şulay boldılar). (

ciñillik

māllarġa ħˇāce 

 

396.5 ) allahnın hem de anıñ resūlleriniñ sözlerine ķarşulıķ ķılġan köp ķarye 

ı biz alarnı bik ķatı bolġan ĥesāb ile ĥesāb ķılduķ hem de śıfatlavı mümkin 

ehlleri 

396.6 bold
bolmaġan Ǿaźāb 
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396.7 ile Ǿaźāb ķılduķ. yaǾnį ķıyāmetde Ǿaźāb ķılaçaķnı boluvında şik bolmaġanġa bolġan iş 
kibi itüp 

396.8 beyān itdi. ( ) (bes ol ķarye (ehli) özleriniñ 
işleriniñ 

396.9 avırlıķların tatudı hem de ol ķarye ehlinin işleriniñ aķtuġı żarar ve ziyān ġına boldı. (bu 
cezānı müfessirlerden köpisi 

396.10 ķıyāmetde digenler likin dünyāda boluvı žāhirrek hem kileçek āyetde dünyāda boluvını 

bildürtedür. (  

396.11 ) allahü teǾālā ol ķarye ehli içün ķıyāmetde ķatı bolġan Ǿaźābnı ĥāżirledi. 
(imdi 

396.12  allahü teǾālā öziniñ hem de resūliniñ sözine ķarışķan bendelerge ķatı ĥesāb ve ķatı 
Ǿaźāb ile ve Ǿıyd 

396.13 itkeç ( ) indi ey bendeler ey Ǿaķl iyeleri, allahü teǾālāge ķarşulıķdan 
śaķ 

396.14 boluvıñız! (Ǿaķl iyelerni beyān: ( ) ol Ǿaķl iyeleri įmān kitürgen kimselerdür. 

(  

396.15
 

 

396.16 ) taĥķįķ allahü teǾālā, ey Ǿaķl iyeleri, sizge vaǾaž bolġan ķurānnı indürdi, hem 
de allahü teǾālānıñ 

396.17 bik açuķ bolġan āyetlerin oķuy turġan resūlni yiberdi, ol resūl vaǾaž bolġan ķurāñnı 
beyān itüp 

396.18 įmān kitürgen hem de izgü Ǿamel ķılġan kimselerni nādānlıķ ķaranġulıġından Ǿilm-i 
maǾrifet nūrına 

396.17 çıġarmaķ içün. bes müselmānlar resūlge iyerüp ķurān birle Ǿamel itseler, alar maǾrifet 
iyesi 

396.18 bolaçaķlardur. 

(  

396.19 ) bir kişi allahġa įmān kitürse hem de izgü Ǿamel ķılsa (kişi rencitmese) 
bu kişini 



  2027

396.20 allahü teǾālā astundan yılġalar aġa turġan cennetlerge kiritür. ol cennetlerde bu kimse 
mengü ķalur. allahü teǾālā 

396.21 bu kişini Ǿaceb rızķlar ile rızķlandurur. ( ) 

396.22 allahü teǾālā, şunday źātdur, yidi köklerni yaratdı, hem de yirden, köklerniñ oħşaşların 
(yaǾnį 

396.23 yidini) yaratdı. ( ) bu kökler hem de yirlerniñ 

396.24 arasından allahnıñ emri (vaĥy) iter, imdi allahü teǾālānın sizge bularnı yaratuvnı beyān 
itüvi, 

396.25 sizniñ allahü teǾālā her nersege küçli ikenin bilmekiñiz içün ( ) 
taġında 

396.26 bilsünler içün bendeler: allahü teǾālā her nerseni bilüvi ile çulġap alġanlıķın… 

396.27 bu orunda ŧalāķ sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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397.1 altmış altınçı taĥrįm sūresi on iki āyet medįnede ingen). 

397.2 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

397.3 ( ) bir vaķtda 
ĥażret-i 

397.4 ĥafśa nöbetinde resūl allah “māriye” ile yatduķda. ĥafśa munı sizinüp resūl allahġa 
öbkeledi şol 

397.5 vaķtda resūl allah ĥafśa köñlin tapuv içün māriyeni özine ĥarām ķıldı. şol ĥaķda allahü 
teǾālā oşbu 

397.6 āyetni indürdi (maǾnāsı: ey peyġamber sin ni içün, allahü teǾālā siñe ĥelāl ķılġan 
nerseni, 

397.7 ħatunlarıñnıñ köñlin tapuv içün öziñe ĥarām ķılasun! māriyeni yañadan öziñe ĥelāl ķıl, 
ĥarām 

397.8 ķılġanıñ içün allahü teǾālā sini şelte ķılmas ol allah günāhlarnı yarlıķaġuçı öziniñ 
ĥalķına merĥamet 

397.9 ķılġuçıdur. bes resūl allah cāriyesi māriyeni yañadan özine ĥelāl itdi. kefāret birdi mü, 

397.10 yoķ mı anısı iħtilaflı. ( ) allahü teǾālā sizge yemįnleriñizni 
kefāret 

397.11 ile ħelāl ķıluvnı şerįǾat itdi (yaǾnį māǿide sūresindegi beyān itülmiş yemįn kefāretidür) 

(  

397.12 ) allahü teǾālā sizniñ yardemçiñizdür, hem ol allahü teǾālā her 
nerseni bilüvçi 

397.13 ve her işinde ĥikmet ile iş ķılġuçıdur. ( ) şol vaķtni 
źikr 

397.14 ķıl sin, peyġamber öziniñ ħatunlarından baǾżısına yaşrun itüp söz itdi, yaǾnį māriyeni 
ĥarām 

397.15 ķıluvın ĥafśage eytdi. ( ) ķayçan ĥafśa 

397.16 bu sırnı ĥażret-i Ǿāǿişege ħaber itdükde, allahü teǾālā ĥażret-i ĥafśanıñ sırrını fāş 
ķılġanun resūl allahġa 

397.17 bildürtdi de, resūl allah öziniñ sırnı bilgeniñ ĥafśage baǾżısını bildürdi. yaǾnį fāş 
ķılġanun, 
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397.18 ammā baǾżısını ĥafśage sizdürmedi ( ) ķayçan resūlimiz 
sırnı taratuvın 

397.19 ĥafśanıñ özine ħaber ingeç, ĥafśa resūlimizge eytdi: siñe ol sırnı kim ħaber itdi? diyüp. 

397.20 ( ) resūlimiz eytdi miñe bu işden her nerseni bilüvçi ve her sırdan 
ħaber birüvçi 

397.21 źāt, allahü teǾālā ħaber birdi. ( ) ey ĥafśa hem Ǿāǿişe, 
sizniñ 

397.22 köñilleriñiz ĥaķlıķdan avışdı, eger bu günāhdan tevbe ķılsañız, tevbeleriñiz ķabūl 
itülmiş bolur. 

397.23 māriyeni ĥarām itüvge tıruşuvları şuları günāh śayuldı (bu āyetde kündeşlerin ayurŧuvġa 
tüşüvçi 

397.24 ħatunlarġa Ǿibret bar…) ( ) bu ikisi eger yardemde bolsa ol resūlge (  

397.25 ) çünki allahü teǾālā ol peyġambernin 
yardemçisidür 

397.26 oşandaķ ĥażret-i cebrāǿįl, hem izgü müǿminler her birisi de resūlniñ yardemçileridür, 
bulardan ferişteler de 

397.27 anıñ boluşçılarıdur 

(  

397.28 ) eger de peyġamber sizni ŧalāķ ķılsa, ümįddür anıñ 
rabbisi, 

397.29 sizden izgürek bolġan ħatunlar ile almaşdurur sizni, ol ħatunlar müselmānlıķların ižhār 
ķıluvçı, 
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398.1 peyġamberge iħlāślı, boyun śunġuçı, günāhlarından tevbe ķılġuçılar, Ǿibādet ķıluvçılar, 
rūze tutuvçılar 

398.2 birilürler alar, alarnıñ aralarında ķız- ķızları da hem talları da bolur. yaǾnį peyġamber 
köñlinden tilep 

398.3 ħatunlarından baruvında ŧalāķ ķıla iken, alar ornuna allahü teǾālā alardan artuķ bolġan 
ħatunlarnı 
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398.4 birür.. ( ) ey įmān 
kitürgen 

398.5 kimseler otunı ādemler hem de taşlar bolġan oŧdan öziñizni hem de üy cemāǾatleriñizni 
śaķlañız! 

398.5 ( ) ol tamuġda ķaŧı köñilli 
bik 

398.6 ķuvvetli bolġan ferişteler bardur, alar özlerine buyurulġan işde allahü teǾālāge bir de 
ķaruşmaslar, ni 

398.7 ile buyurulsalar, şunı ķılurlar.. (  

398.8 ) ey kāfir bolġan kimseler, ĥāżirgi künde (ķıyāmetde) siz ķılġan işleriñizde 
Ǿayblı ikenlikiñizni 

398.9 til yazup Ǿafv itüvni ötünmeñiz, ĥāżirgi künde barı işlegen işleriñiz ile gine cezāǿ 
eytülmiş 

398.10 bolursız! ( ) ey įmān kitürgen kimseler allahü 
teǾālāge 

398.11 günāhlarıñızdan çın ķöñilden bolġan tevbe ile tevbe eytüñiz! tevbe-i naśūĥ: güñāhlardan 
rast köñil ile 

398.12 tevbe eytüp, ol günāhlarnı ikinçi mertebe ķılmavnı niyet eytüv ile boladur… 

(  

398.13 ) bu revişde tevbe ķılsañız rabbiñiz 
sizlerden 

398.14 yavızlıķlarıñıznı küçüp, astlarından yılġalar aġa turġan cennetlerge kiritmekligi 
ümįddür. 

398.15 fāǿide: tevbe-i naśūĥ: ĥaźret-i Ǿalį  keremu’l-lah vecheden tevbe-i naśūĥ nerse? diyüp 
śoradıķlarından oşbu 

398.16 revişde cevāb birdi: tevbe-i naśūĥ altı nerse ile boladur: evvelgisi: ötkende ķılġan 
günāhlarġa 

398.17 ökünüv ikinçisi: ķalġan farżlarnı tölev yaǾnį ķalġan namāzlarnı ķażā ķıluv. rūzeni hem 
de vācib 

398.18 śadaķalarnı ķażā itüv, üçinçisi: rencitken kişilerin baĥıllatuv, dörtinçisi: ĥaķları bolġan 
kimselerniñ 
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398.19 ĥaķların ķaytaruv, bişinçisi: mundan śoñ anday işlerni işlemevni niyet ķıluv, altınçısı: 
nefsiñni 

398.20 günāh ķıluvda niçük terbiyelediñ, allahnıñ ŧāǾatinde de şol revişde terbiyelemekdür. 

398.21 ĥażret-i Ǿalį sözi şunda tamām boldı. 

398.22 ( ) şol künde allahü 
teǾālā 

398.23 tevbe-i naśūĥ iyelerin cennetlerge kiritür ol künde allahü teǾālā peyġamberni de hem 
aña iyergen müǿminlerni de tamuġġa 

398.24 kiritüp rüsvāy ķılmas. ķıyāmet küninde peyġamberge iyergen müǿminlerniñ allarından 
hem oñlarından nūrları 

398.25 yürür. ( ) şol 
vaķtda müǿminler eytürler: 

398.26 ey rabbimiz, bizniñ nūrlarımıznı tügellegil, günāhlarımıznı yarlıķaġıl, ey rabbimiz, sin 
her bir nersege küçli 

398.27 bolġan rabbimizsün! yaǾnį bizge mundan artuķ nūr  hem derece birseñ de küçiñden 

kiledür diyürler. (  

398.28 ) ey peyġamber, sin 
kāfirler ile 
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399.1 ķılıç ile śoġışķıl, oşandaķ münāfıķlar ile de allahnıñ dįnin ĥaķlavda delįller kitürüp 
tartışķıl, śoġış 

399.2 ve tartışuv vaķtlarında alarġa ķatı köñilli bolġıl! bulay da ŧıñlamasalar alarnıñ orunları 
cehennem bolur, 

399.3 ol cehennem bik yaman orundur. 

(  

399.4 ) allahü teǾālā 
kāfir 

399.5 bolġanlarġa, izgü ķullarından bolġan nūĥ peyġamber ile lūŧ peyġamber nikāĥında 
bolġan ħatunlarnı meŝel itdi. 
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399.6 ol ħatunlar irlerine ħıyānet itdiler. her ikisi kāfir bolup irlerin peyġamber tügil diyüvge 
delālet 

399.7 itdiler. lūŧ (Ǿahm) ħatunı irin mecnūn diye idi… bu ħatunlarnı allahnıñ Ǿaźābından, 
irleriniñ 

399.8 peyġamber boluvçılıķları, muñsız ķılmadı, ölgenlerinden śoñ bu ĥatunlarġa eytildi: siz 
ikiñiz tamuġġa 

399.9 kirüvçiler ile birge otķa kiriñiz! diyüp. 

(  

399.10 ) yine de allahü teǾālā 
müǿmin 

399.11 bolġanlarġa miŝāl itüp beyān itdi, firǾavun ħatunnı, şol vaķtdeki ol firǾavun ħatunı duǾa 
itüp 

399.12 eytdi: ey rabbim, sin miñe cennetde bir üy binā ķılġıl, hem mini firǾavundan ve anıñ 
Ǿamelinden ħalāś ķılġıl, 

399.13 oşandaķ mini žālim bolġan ķavmden ħalāś ķılġıl! 

(  

399.14 ) yine de allahü teǾālā miŝāl itüp 
beyān 

399.15 itdi zinādan pāk bolġan Ǿimrān ķızı meryemni, biz ol meryemniñ balalıġına özimizniñ 
rūĥ ismindegi 

399.16 nūrımıznı evirdük, (yaǾnį ĥażret-i Ǿįsānıñ meryemden atasız toġuvı) ol meryem rabbisi 
allahü teǾālānıñ 

399.17 sözlerin (iñdürgen āyetlerin hem de kitābların) rastġa tutdı, hem de allahnıñ ŧāǾatine boy 
śunuvçılardan 

399.18 boldı ol meryem. fāǿide: ħatunlardan iñ uluġ, Ǿibādetde irler derecesine bolġanları dört 
ħatundur: 

399.19 evvelgisi : firǾavun ħatunı “āsiye bint muzāhĥim” ikinçisi: Ǿimrān ķızı (meryem 
ǾaleyhümüǾs-selām) üçünçisi:  

399.20 ammā ĥażret-i Ǿāǿişe ħatunlarnıñ tācıdur. 

399.21 bu orunda taĥrįm sūresinin tercemesi hem de yikirmi sigizinçi pāre tamām boldı. 
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399.22 altmış cidinçi mülk sūresi mekkede ingen, otuz āyet. 

399.23 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

399.24 ( ) her bir nersege pādişāhlıķ ķolunda bolġan allahü 
teǾālā 

399.25 her bir kimçilik śıfatlarından pāk boldı ol allahü teǾālā her nersege küçi yitküçidür… 

(  

399.26 ) ol allah, şundayın źātdur, ölümni hem de tirüklikni bar 
itdi 

399.27 bularnı bar itmeki allahü teǾālānıñ sizni ķayuñız Ǿamel yüzinden güzelrek ikenin 
śınamaķ içün… 

399.28 ( ) ol allahü teǾālā, her nersege ġālib, ve her bir 
günāhlarnı 
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400.1 yarlıķaġuçıdur, yidi köklerni ķat ķat itüp yaratdı ol allahü teǾālā.. (  

400.2 ) ey resūl. sin allahnıñ ħalķ itken köklerinde türlilikni 

400.3 körmezsün. yañadan köziñni ķaytarup ķara. köklerde bir bir tişük ya yaruķ körürsün mi? 
elbette körmezsün 

400.4 ( ) mundan śoñ taġın köziñni 
ķaytarġandan 

400.5 śoñ taġın ķaytarup ķara, köp mi ķarasañ da köziñ maķśūdından maĥrūm bolup, köklerde 
yaruķ körüvden 

400.6 ümįdsiz bolaraķ ķaytur. ( ) 
taĥķįķ biz 

400.7 töbengi kökni yaķtı yuldızlar ile ziynetledük, hem de ol yuldızlarnı żararlı źātlarnı 
sürgüçi ķılduķ 

400.8 fāǿide: şeyŧān dimek: ĥaķlıķdan yıraķ bolġan źāt, fāǿide żararın ayurmay turġan ħalķ 
dimekdür. 

400.9 indi yuldızlarnıñ yaķtulıġında kiç ķaranġusında yürüvçi yumurtķaç ĥayvānlar hem 
oġrılarnıñ żararından 
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400.10  śaķlanuv mümkin bolġanlıķdan, allahü teǾālā yuldızlarnı şol nerselerni ķuvġuçı hem 
sürgüçi ķılduķ diye beyān 

400.11 itmiş. yuldız aŧlu- yuldızdan ot kisegi atuluv digen sözdür. ( ) 

400.12 ol şeyŧānlar içün yanup turġuçı ot Ǿaźābın ĥażirledük biz. (  

400.13 ) rablerine įmān itmegen kāfirler içün, iñ yaman orun bolġan 
cehennem Ǿaźābı 

400.14 bolġuçıdur. ( ) ķayçan ol tamuġġa kāfirler 

400.15 śalunmış bolsa, otdan bir ķabāĥat tavış işitürler, tamuġ kāfirlerge açuġından ķaynap 
yarulurġa 

400.16 yaķın bolur kāfirler kireçek ot şunday yaman śıfatlıdur. 

(  

400.17 ) ķayçan tamuġġa kāfirlerden bir gürūhnı śalunmış bolsa, şol vaķtda 
tamuġnıñ śaķçıları 

400.18 ol gürūhdan sizge įmānġa ündep kāfirlerge tamuġlar bolaçaķ diyüp ķorķutuvçı 
peyġamberler kilmedi mi? 

400.19 diyüp śorarlar… (  

400.20 ) bu śoravġa kāfirler eytürler: rast bizge peyyġamberler kildiler, ammā biz alarnı 
yalġanġa tutup 

400.21 sizge allahü teǾālā hiç nerse yibermedi, barı siz uluġ bolġan azġunlıķlarda ġınasiz… 

(  

400.22 ) yine de kāfirler eytürler: eger biz peyġamberlerniñ 
sözlerin tutuv niyeti ile 

400.23 ŧıñlaġan bolsaķ idi yeise alarnıñ sözin Ǿaķlımızga śalup oylaġan bolsaķ idi, elbette 
tamuġ 

400.24 ehlleri içinde bolmas idük diyüp ( ) tamuġda 
ĥāllerinde 

400.25 kāfirler özleriniñ peyġamberlerge ķaruşuv günāhları ile til yazarlar, ammā bu orunda til 
yazuvları fāǿide 

400.26  birmes; tamuġ ehlleri içün allahnıñ raĥmetinden yıraķlıķ bolġuçıdur. yaǾnį alarnı allahü 
teǾālā raĥmetine 
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400.27 yaķın ķılmas. ni ķadar yalunsalar da ni ķadar yıġlasalar da fāǿide birmes. 

(  

400.28 ) düristlikde rablerinden, anıñ Ǿaźābların körmey turup ķorķġan 
kimseler 

400.29 içün günāhların yarlıķav hem de uluġ yal (cennet yurŧı) bolġuçıdur. 

(  

 

II / 401 

 

401.1 ) müşrikler öz ara kiñeş itüşkende birisi birisine itüşeler idi: 
sözleriñizni 

401.2 yaşrun söyleñiz muĥammednin allahsı işitmesün diyüp alarnıñ şol yaman fikrlerin 
bitürüv içün oşbu 

401.3 āyet indi. maǾnāsı: ey ādemler sözleriñizni kirek yaşrun ķıluñız, kirek ķaçķurup söyleñiz 
berāberdür 

401.4 çünki allahü teǾālā köñillerde bolġan sırlarnı bilüvçidür. ( ) ey 
ādemler 

401.5 öziñiz oylañız. sizni yoķdan bar ķılġan allah sizniñ sözleriñizni bilmes mi? ol allah her 
bir niçke 

401.6 ve yaşrunlarnı bilüvçi ve her nerseden ĥaberdār boluvçıdur. 

(  

401.7 ) ol allah şunday źātdur, yirni sizniñ fāǿidelenüviñiz içün 
tigüz 

401.8 itüp yaratdı, imdi siz ol bizniñ tirelerinde yürüñiz. hem de  allahü teǾālānıñ yirde ħalķ 
itken rızķından aşañız 

401.9 çünki allahnıñ fermānın tutuñız birgen niǿmetlerine şükr ķıluñız, çünki ölgenden śoñ 
allahü teǾālā ĥużūrına 

401.10 ĥesāb içün baraçaķsız (  

401.11 ) ey kāfirler elle siz kökde diyüp üyli turġan 

401.12 źātdan, sizni birge tutdurup ķaya baruñıznı bilmes ĥālge kitürüvinden ŧınç boldıñız mı? 
yeise şol oķ 
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401.13 kökde diyüp oylaġan źātıñızdan sizge ķuvvetli yil yiberüp, sizni helāk itüvinden ŧınç 
boldıñız mı? 

401.14 tizlikde bilürsiz, minim ķorķutuvım niçük bolġanını, añ boluñız! yaǾnį kökde diyüp 
oylaġan bütün 

401.15 nerseni ħalķ itken allah ķārūnnı yirden yuŧdurġan kibi sizni de yuŧdurmas diyüp 
oylaysız mı? 

401.16 Ǿād ķavmin yil ile helāk itken allahü teǾālā, sizni de yil yiberüp helāk ite almas diysiz 
mi? 

401.17 ) bu mekke kāfirlerinden ilk bolġan kāfirler de 
peyġamberlerni 

401.18 yalġanġa tutdılar, alarġa minim ķarşu cezā birüvim niçük yaman boldı; bu kāfirlerge de 
şunday 

401.19 Ǿažāb birürge küçimden kilmes diyler mini? elbette tilesem bularnı da Ǿaźāb ķılurmun. 

(  

401.20 ) ol 
uşanmavçılar 

401.21 havādaġı ķanatların caygen hem ķanatların cıyġan ķuşlarġa ķaramadılar mı? ol ķuşlarnı 

401.22 töben çıġılup tüşüvden śaķlamas meger her nerseni körüvçi allahü teǾālā gine śaķlap 
tutar… 

401.23 munday ķudret iyesi bolġan allahü teǾālānıñ sizni ve sizden ilk bolġan kāfirlerni Ǿažāb 
itüvge küçi 

401.24 yitmes mi? elbette yiter… 

( ) 

401.25 ey kāfirler elle sizniñ allahdan başķa, allahnıñ Ǿaźābından śaķlavda yardem itüvçi 
boluşuvçı źātlarıñız 

401.26 bar mı? elbette yoķ, barı kāfirler aldanuvdan ġına allahnıñ Ǿaźābından ħalāś bolamız 
diyüp yürüyler… 

401.27 ( ) elle sizniñ, allahü teǾālā rızķ 
birüvni 

401.28 toķtatķandan śoñ rızķ bire turġan źātlarıñız bar mı? elbette allahdan başķa rızķ birüvçi 
hiç kimse 

401.29 yoķ, barı kāfirler ķarşulıķda hem de ĥaķdan yıraķ boluvda ġına boldılar… 

(  
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402.1 ) bulardan ķayusı toġrı yolda śanaladur: yüz 
töben 

402.2 yürüvçi kimseler mi, ya toġrı yol üzere tigüz yürüvçi kimseler mi? elbette toġrı yol 
üzere bik 

402.3 tigüz yürüvçi kimse toġrı yolda śanalur. yaǾnį müǿmin ile kāfirniñ miŝālleri şunıñ 
kibidür. 

402.4 ( ) ey muĥammed 
ādemįlerge eyt 

402.5 sin ol allah şunday źātdur sizge ķulaķ, közler hem ķalb birdi siz az ġına şükr ķılmaysız 
mı? dip 

402.6 yaǾnį allahü teǾālā her bir kişige ķulaķ birdi ĥaķķ sözlilerni işitüv içün, göz birdi 
allahnıñ Ǿacįb  

402.7 bolġan işlerin ķarav içün köñil birdi işitken körgen nerselerni oylap, ĥaķlıķnı tapuv içün 

402.8 indi bu niǾmetlerniñ şükri, bularnı şol bilgüli orunlarına tutuv ile boladur… (  

402.9 ) eyt sin ādemįler ey muĥammed, ol allah, şunday źātdur 
sizni 

402.10 yirde yaratdı, hem siz ölgenden śoñ ol allahü teǾālā ŧarafına ķobarulaçaķsız! 

(  

402.11 ) kāfirler resūl allahġa hem de müǿminlerge eytürler bu 
(ķobaruluv, Ǿaźāb) vaǾdesi 

402.12 ķay zamān bolur, eger de siz ol itken işlerni itüviñizde rast sözli bolsañız? diyüp, 

(  

402.13 ) eyt sin ey muĥammed, ol vaǾdeniñ ķay vaķtda ikenin 
bilüv allahü teǾālā 

402.14 ķaşındadur, ammā minim ol vaǾdeniñ vaķtın bilüvde işi yoķ, belki min allahü teǾālā 
ŧarafından şunday 
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402.15 bolaçaķ işler ile āşire ķorķutuv içün yiberilmiş resūlginemün. 

(  

402.16 ) ol kāfirler vaǾde itülmiş Ǿaźāb künin körgen zamānda yüzleri 

402.17 ķaralup, rüsvāy bolurlar. hem de şol vaktda allahü teǾālā ŧarafından eytilür: dünyāda 
vaǾde itülmiş kün 

402.18 hem Ǿažāb oşbudur diyüp. (  

402.19 ) eyt sin ey muĥammed. ey kāfirler eger de allahü teǾālā mini hem de minim ile 
birge bolġan müǿminlerni 

402.20 helāk ķılsa yeise bizge allahü teǾālā merĥamet ve raĥmet itse, bizge allahü teǾālā 
şulardan ķayusun işlese de 

402.21 işler, likin şol vaktda ölgenden śoñ bolaçaķ ķātı Ǿaźābdan kāfirlerni kim culup ķalur? 
şunı 

402.22 oylap bilesiz mi? ( ) eyt 

402.23 sin ey muĥammed, min sizni raĥman bolġan allahġa įmān itüvge ündeymün, biz ol 
raĥmanġa įmān 

402.24 itdük, hem de añar tügil ķılduķ. indi siz tiz bilürsiz kimniñ āşikāre bolġan azġunlıķda 
ikeniñ! 

402.25 ( ) eyt sin ey muĥammed eger de sizniñ çişme ve 
ķuyulardaġı 

402.26 śuvıñız yirge siñse şol vaķtda sizden ķayularıñız tolup hemįşe çıġup turġuçı śu kitüre 
alur, şunı 

402.27 bilesiz mi? elbette hiç biriñizniñ ķollarından kilmes… bu orunda sūre-i mülk tercemesi 
tamām boldı 
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402.28 altmış yidinçi nūn sūresi, mekkede ingen illi iki āyet 

 

II / 403 

 

403.1 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

403.2 ( ) nūn digen söz kibi ĥarfler ile başlanġan sūreler bik köp ötdi bu ĥarflerden murād 
bolgan 

403.3 maǾnā ni ikeni ellige ķadar hiç de bilingeni yoķ. müfessirlerniñ köpregi ĥurūf-ı 
hecāǿdan bolġan yalġız ĥarfler, 

403.4 allahü teǾālā alar ile yemįn itken diyler. baǾżı müfessirler vallahi āǾlem behrāde diyler 

(  

403.5 ) nūn ile hem de ķalem ile oşandaķ ķalemniñ yazġan nerseleri ile 
yemįn itemün: 

403.6 ey muĥammed sin, rabbiñniñ niǾmeti bolġan peyġamberlik ile śıfatlanġanıñ ĥālde 

Ǿaķlsız degilsün. (  

403.7  ) ey muĥammed düristlikde siñe bir de bitmey turġan ecr 

bolġuçıdur,( ) 

403.8 düristlikde sin uluġ bolġan ħalķ üzerindesün ( ) indi ey 
muĥammed 

403.9 sizniñ ķayuñızda cülerlik bolġanın tizlikde sin de körürsün kāfirler de körürler… 

(  

403.10 ) ey muĥammed düristlikde siniñ rabbiñ kimlerniñ 
öziniñ yolından yazġanını bilür 

403.11 hem de kimler toġrı yolda ikenni de bilür ( ) indi sin ey muĥammed 
yalġanġa tutuvçılarnıñ 

403.12 sözlerin ŧıñlama ( ) ol kāfirler köñillerinden tileyler, eger de sin 
alarġa yumşaķlıķ 

403.13 itseñ, alar da siñe yumşaķlıķ itüvçilerni. yaǾnį sin alarnı kāfirliklerün taşlavdan ŧıyuvnı 
taşlasañ 
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403.14 alar da siñe ķarşulıķ ķıluvdan yaǾnį sini şelte ķıluvdan ŧıyulurlar… ammā bu işlerinde 
alarġa boyun śunma. 

403.15
 (

) 

403.16 ĥaķlıķġa hem yalġanġa köp anŧa eytüvçi, yaman üyli, kişini Ǿayblavçı, söz yürütüvçi, 
ħalķnı izgülikden 

403.17 ŧıyġuçı, žulmde çikden ötüvçi, köp günāhlar iyesi, ķatı köñilli- ħalķnı çıġa ķıluvçı, bu 
śıfatları 

403.18 üstine zinādan ŧoġmış bolġan kimsege boyun śunma, ol bay ol köp māl iyesi köp ir 
balaları 

403.19 bar diyüp anardan ķorķma! munda śıfatlanġan kimse velįd bin el-muġįre dimişler… 

(  

403.20 ) ķayçan ol yaman śıfatlar iyesi üzerine bizniñ ķurānımız oķulmış 
bolsa, ol eytür 

403.21 bu sözler evvelgilerden ķalġan ügitler diyüp ( ) biz ol velįdniñ ezā 
ķılamay burnına tamġa 

403.22 yaśap Ǿalāmetlerimiz (vāķıǾā bedr śoġışında burnun müselmānlar ķılıç ile yaraladılar, 
şol yaranın bilgüsi 

403.23 ölgenine ķadar ķaldı dimişler) ( ) biz ol mekke 
kāfirlerin açlıķ ile 

403.24 bilelendürdük nitek baķça iyelerin şulay bilelendürgen idük (baķça iyeleriniñ ķıśśası: 

(  

403.25 ) bir bay ġına kimseniñ 
yimiş 

403.26 baķçası bolmış bu kişi her yılnı yimişlerni kiser vaķtda baķçasına faķįrlerni cıyup bara 
ikende her 

403.27 birisine de köp yimişler bire iken. bu kişi vefāt bolup balaları ķaladur, balaları yimiş 
kiser 

403.28 vaķt yitkeç kiñeş iteler: indi biz köpev itkey kibi faķįrlerge yimiş alaşmeyik, faķįrler 
sizmesden 

403.29 bik irte barup baķçamızdaġı yimişlerni kisüp alup ķaytayıķ diye kiñeşüp yandılar, kiçde 
allahü teǾālā 
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II / 404 

 

404.1 bir bile ile alarnıñ baķçaların tamām yimişleri cıyulġan baķça kibi itüp evirdi. 

(  

404.2
 

 

404.3 ) bular irte turup birisi birisine ķıçķuruşdılar: ideñiz tizrek eger 
yimişlerni 

404.4 cıymaķ bolsañız, şapurın ķına söyleşe, söyleşe baķçaġa kitdiler. birisi birisine biz indi 
baķçamızġa 

404.5 bu kün bir faķįrni de kiritmemiz. alarnı baķçaġa kirüvden ŧıyarmız diye oylanup kitdiler. 

(  

404.6 ) barup yitüp baķçanı körgeç itdiler: bu baķça bizinki 
degil biz yolnı 

404.7 adaşduķ. hāy yoķ adaşmaġanımız belki yimişden boş ķalġanımız diyüp 

(  

404.8 ) bularnıñ aralarında Ǿaķllirekleri eytdi: min sizge eytmedim mi faķįrlerni 
ŧıyuv niyetiñizden 

404.9 ķaytuñız diyüp ( ) barusı da eytdiler: ey pāk rabbimiz. biz 
özimiz özimizge 

404.10 žulm itüvçilerden bolduķ. ( ) bular baǾżısı baǾżısına ķarşu 
bölüşüp. 

404.11 birsün birisi şelteli başladılar. ( ) eytdiler: ni ökünç bizge, biz 

404.12 azgunlardan bolduķ. ( ) ümįddür rabbimiz 
bizge iski 

404.13 baķçamızdan yaĥşıraķnı ķaytarsa kirek, düristlikde biz rabbimiz üze iħlāś 
baġlaġuçılarmız didiler 
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404.14 ( ) allahnıñ Ǿaźābı oşbu revişdedür ( ) 
ammā 

404.15 āħiret Ǿaźābı bu Ǿaźābdan da uluġdur, eger kāfirler bilür bolsalar. 

( ) 

404.16 düristlikde allahdan ķorķup günāhlardan ŧıyulġan kimseler içün, rableri ķaşında niǾmetli 
cennetler 

404.17 bolġuçıdur. ( ) kāfirler dimişler, eger de muĥammed eytkençe 
ölgenden 

404.18 śoñ ķobaruluv bolsa biz dünyādaġı kibi anda da müselmānlardan gözelrek ĥālde 
bolurmız diyüp 

404.19 şuñar köre allahü teǾālā oşbu āyetni indürmiş maǾnāsı: elle biz müselmānlarnı 
mücrimler kibi ķılurmız mı? 

 

404.20 elbette ķılmamız! ( ) ni Ǿaceb siz kāfirler nindi revişler ile ĥükm 
ķılasız, 

404.21 āħiretde müselmānlardan gözel ĥālde bolurmız diysiz 

(  

404.22 ) elle sizniñ ķollarıñızda kökden indürülgen kitāb bar mı, şunı oķup, ol 

404.23 kitābda sizge , öziñiz tilegen ĥükmler gine beyān itülgen mi? 

(  

404.24 ) elle bizden sizge birilgen ķıyāmetkeçe tartulaçaķ 
vaǾde bar mı, 

404.25 siz ni ĥükm itseñiz, şol ĥükm siziñçe bolur diyüp vaǾde birdük mi elle sizge? elbette 
bizden munday vaǾde 

404.26 birülgen yoķ! ( ) ey muĥammed śora sin āhiretde müǿminlerden 
artuķ bolaçaķımız 

404.27 digen kāfirlerden ķaysıları bu ĥükmni oylay? 

( ) elle 

404.28 ol kāfirlerniñ bu ĥükmlerin boldura turġan şerįkleri bar mı? eger munday şerįkleri 
boluvda rast bolsalar, 
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404.29 ol şerįklerin kitürsünler. ( ) şol 
künde 

 

II / 405 

 

405.1 alarnıñ işleri ķaytılıķda bolur ol künde alarnı secde ķıluvġa ündelür de, alarnıñ secde 
ķıluvġa küçleri 

405.2 yitmes ( ) alarnı secdege 
ündelür: 

405.3 közleri ķaplanġan ĥālde, alarġa şorlıķ tutaşur. ammā secde ķıluvġa ķollarından kilmes, 
likin dünyāda 

405.4 hem selāmet vaķtlarında secdege ündelmiş boldılar da, ŧınlamaġanlar idi. 

(  

405.5 ) ey muĥammed sin bularnı hem de ķurānnı 
yalġanġa tutuvçılarnı 

405.6 minim ĥükmime ķaldur, biz alarnı sizmegen oylamaġan yaķdan Ǿaźābka kitürüp 
tüşürürmiz. yaǾnį selāmetlik 

405.7 hem de baylıķ birürmiz, alar anı niǾmet diyüp aldanup śoñra Ǿaźābka ilegürler 

(  

405.8 ) min alarġa mühlet biremün minim hilem tazadur. hile digeni alarġa selāmetlik 
hem niǾmet birüp, şularġa 

405.9 aldanuvları arķasında Ǿaźābka kirüvleri ( ) elle sin 
muĥammed ol kāfirlerden 

405.10 toġrılıķġa ündeviñ içün yal śarap alar şol tölevden aġır śanalar mı? 

( ) 

405.11 yeise ol kāfirler ķaşında ġaybni bilüv bar mı, şol ġayb ħazįnesinden özleri ĥükm itken 
nerselerin 

405.12 köçürüp yazalar mı? ( ) indi 

405.13 sin ey muĥammed rabbiñniñ ĥükmine śabr ķıl! (yaǾnį kāfirlerge mühlet birüvge) ammā 
yūnus peyġamber kibi 
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405.14 sabrsız bolmaġıl nitek ol yūnus peyġamber balıķ ķarnında ķayġulı ĥalinde nidā itdi: ey 
rabbim, min özime 

405.15 özim žulm ķıldım mini Ǿafv ķılġıl diyüp. ( ) 

405.16 eger de ol yūnusnıñ rabbisinden ol yūnusķa tevbe niǾmeti irişmese idi, yūnus śaĥrada 
ķumlıķda, 

405.17 allahnıñ raĥmetinden maĥrūm ķılınġanı ĥālde taşlanġan bolur idi. (ammā ħüdānıñ 
yardemi ile tevbe itdi) 

405.18 ( ) şundan śoñ rabbisi anı yañadan vaĥy iyesi itdi de, izgü 

405.19 ķulları cümlesinden ķıldı. (  

405.20 ) ol kāfirler sinden ķurān āyetlerin işitken zamāñlarında sini közleri ile aşar 
kibük 

405.21 bolup ķararlar, hem de bu muĥammed cöler diyürler… ( ) 
ammā ol ķurān mecnūnlik 

405.22 sebebi bolġan nerse tügil belki ādemi ve cinler içün bolġan vaǾaždür. 

405.23 nūn sūresiniñ tercemesi bu orunda tamām boldı. 
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405.24 altmış sikizinçi el-ĥāķķat sūresi, mekkede ingen, illi iki āyet 

405.25 bismi’llahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

405.26 ( ) her işniñ töpen bildüre turġan kün, ol kün Ǿaceb bir 
uluġ 

405.27 kündür, ey muĥammed sin ol künni özligiñden bile almaysun ( ) 
ŝemūd hem de 

405.28 Ǿād ķavmi her kimni ķorķutuvçı bolġan künni yalġanġa tutdılar ( ) 
indi 

405.29 ŝemūd ķavmi bik ķatı bolġan ŧavış ile helāk itüldiler. (  

 

II / 406 

 

406.1 ) ammā Ǿād ķavmi üstlerinde yidi kiç ve sikiz kün 

406.2 tutaş bik ķatı isken helāk itüvçi yilni irkli itülüp helāk ķılındılar. (  

406.3 ) eger şol vaķtda ĥāżir bolsañız idi, 

406.4 andaġı ķavmni içi ķuş bolġan ħurma tamurları kibi bolup helāk bolġanların körür idiñiz, 

406.5 indi ĥāżir alarnıñ ķalduķların köresiz mi? ( ) 
firǾavun, 

406.6 hem andan ilk bolġanlar; oşandaķ lūŧ ķāvmi ħaŧā işlerni kitürdiler. (  

406.7 ) ol ķavmler rableriniñ özlerine yibergen resūlllerine ķarşulıķ ķıldılar da 
alarnı rableri 

406.8 bik ķatı tutuv ile tutdı da alar helāk boldılar. (  

406.9 ) düristlikde bizler śu çikden ŧış taşķan zamānda sizni śu üstünde 

406.10 aġuvçı kimege cükledük, yaǾnį ŧūfān vaķtında müǿmin bolġanlarnı ħalāś itüp kāfir 
bolġanlarnı śuda 

406.11 helāk itüvimiz ķalġanlarġa ve alardan śoñġılarġa Ǿibret içündür, ol Ǿibretni şunday 
nerselerni ŧıñlap 
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406.12 śaķlaġuçı bolġan ķulaķlar śaķlap ķıyāmetkeçe Ǿibretlenüvge sebeb bolsun içün kimede 
müǿminlerni śaķlap 

406.13 ķaldurduķ dimek boladur. (  

406.14  

406.15 ) ķayçan ikinçi śūr ürülmiş bolsa, yir hem taġlar 
yuķaru 

406.16 köterilmiş bolsa, yir hem taġlar şol vaķtda yarılmış bolurlar, iķisi bir yolı tutulurlar. şol 
künde 

406.17 kileçek ķıyāmet kilür, şol künde kök żaǾįf bolġanı ĥālde yarulur ferişteler kökniñ 
yanlarında bolurlar, 

406.18 şol feriştelerniñ üstünde bolġan allahnıñ Ǿarşnı ol künde sigiz ferişte köterürler, ol künde 
ĥesāb itilüv 

406.19 içün Ǿarż itülmiş bolursız, ey ādemįler! sizniñ hiç bir yaşrın sırıñız ol künde yaşrın 
ķalmas! 

406.20 (  

406.21 ) indi şol künde 
ĥesāb 

406.22 vaķtında birevniñ Ǿamel defteri oñından birilmiş bolsa, bu kişi eytür: aluvıñız, 
defterimni oķuñız, min oylaġan 

406.23 idim, ķatı ĥesābda bolunurmun diyüp, bu kişi rıżālıķlı bolġan Ǿayş u Ǿişretde uluġ 
bolġan cennetde bolur, 

406.24 ol cennetniñ yimişleri aşaġuçına yaķun bolup turġuçılardur, oturġan kişiler de baśup 
turuvçılar da 

406.25 aşay alaçaķ, ķolı yiteçekdür. hem de allahü teǾālā ŧarafından eytülür ol cennet ehllerine: 
ey hürmetlü ķonaķlar! 

406.26 dünyādaġı ötken künlerde ķılġan Ǿamelleriñiz merĥametinde süñüşli bolġan aşlarnı 
aşañız ve içmeliklerni 

406.27 içiñiz! diyüp. (  

406.28 ) indi birevniñ Ǿamel defteri śol 

406.29 yaġından birilmiş bolsa, ol kişi eytür: kāşki miñe Ǿamel defterim birilmegen bolsa idi, 
hem de 
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II / 407 

 

407.1 ĥesābımnı bilmegen bolsam idi, hāy dünyāda vaķtda ölüm mini ķobarılmay turġan itüp 

407.2 öltürgen bolsa idi, hāy ĥāli yaman mālumda muñsız ķılmadı, hem de ħācelıġımda 
muñsız ķılmadı. 

407.3 şulay itüp zārlanġanda allahü teǾālā ŧarafından eytilür: tutuvıñız şunı boġavlañız śoñra 
ceĥįm 

tamuġına 

407.4 śaluvıñız, śoñra yitmiş arşınlı zincir ile zincirleñiz! ol dünyāda vaķtında uluġ bolġan 
allahġa įmān 

407.5 itmes boldı, miskįnlerni terbiyelerge ķızuķmas boldı, ĥāżirgi orunda aña bu kün hiçbir 
yardemçi 

407.6 dost yoķ, hem de ķarşularġa aşatula turġan tamuġ ehlleriniñ śarı śularından başķa 

407.7 ŧaǾām da yoķ. ( ) iş kāfirler oylaġança degil, ölgenden śoñ ķobarıluv yoķ degil! bar, 

407.8 hem ĥesāb da bar! ( ) min siz köre turġan nerseler ile hem de 
siz 

407.9 körmey turġan źātlar ile de and eytemün ( ) 

407.10 düristlikde ol ķurān ĥürmetlü bolġan resūlniñ allahü teǾālā ŧarafından kitürgen sözidür, 
ammā kāfirler 

407.11 oylaġança şāǾir sözi tügildür, şulayda az ġına uşanasızlar. ( ) 

407.12 hem de ol ķurān kāhin (körimçi)niñ sözi de degil az ġına da vaǾažlenmeysiz ey kāfirler! 

(  

407.13 ) ol ķurān bütün Ǿālemniñ terbiyeçisi bolġan allahü teǾālānıñ indürmişidür. 

(  

407.14 ) eger de muĥammed 
bizniñ 

407.15 üstimizge yaǾnį biz eytilmegen sözlerden baǾż sözni gine biz söyledi diye eytse idi, biz 
anı oñ 
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407.16 ķolından tutup, ķalb tamurın kisüp öltürür idük, anı şulay öltürgende sizlerden hiç kim 
de anı 

407.17 śaķlap ķala almas idi. (  

407.18 ) düristlikde ol ķurān, allahdan ķorķuvçılar içün 

407.19 uluġ vaǾaždür; düristlikde biz sizniñ arañızda ķurānnı yalġanġa tutuvçılar barlıķnı 
bilemiz, ķıyāmetde alarnı 

407.20 cezā ķılurmız, düristlikde ol ķurān ķıyāmet küninde uşanmaġan kāfirlerge ĥasretdür, 
çünki uşanġanlarġa 

407.21 uluġ ecrler birilgen de kāfirler ķarap turaçaķ, daħı ol ķurān şiksiz bolġan ĥaķķ sözidür. 
indi 

407.22 ey muĥammed uluġ bolġan rabbiñniñ ismini kimçiliklerden pāklaġıl! 

407.23 oşbu orunda el-ĥaķķat sūresiniñ tefsįri tamām boldı. 
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407.24  altmış toķızınçı meǾāric sūresi, mekkede ingen ķırķ dört āyet. 

407.25 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

407.26 ( ) köklerniñ ħācesi bolġan 

407.27 allahü teǾālā ŧarafından kāfirlerge ineçek Ǿaźābnıñ inüvün bir śoraġuçı kimse śoradı, ol 
Ǿaźāb ingende 

407.28 anı yiberüvçi, kiri ķaytara aluvçı kimse yoķdur. bu Ǿaźābnıñ inüvün alllahü teǾālādan 
śoraġuçı nażr  

407.29 bin el- ĥarŝ dimişler ( ) ferişteler hem de 

 

II / 408 

 

408.1 cebrāǿil (Ǿahm) miķdārı illi miñ yıl ķadar bolġan künde allahü teǾālā ŧarafına aşurlar, 

(  

408.2 ) indi ey Ǿaźābnı aşuķdurġuçı kimse sin körkem bolġan śabr ile śabr ķılġıl, 
aşuķmaġıl, ol 

408.3 Ǿaźāb bir küni illi miñ yıl miķdārında bolġan ķıyāmet küninde iner. 

(  

408.4 ) düristlikde ol kāfirler allahnıñ vaǾde itken Ǿaźābın yırak śanaylar, ammā biz 
yaķın śanaymız, 

408.5 kileçek nerse tiz kilür… (  

408.6  

408.7 ) kāfirlerge tüşeçek Ǿaźāb, kök erügen kümiş kibi tavlar  
tütken cün 

408.8 kibi bolġan künde tüşeçekdür. ol künde dost dostnı közetüp tanup tursalar da birisin 
birisi 

408.9 śoramas, çünki her birisi de öz ĥāli ile meşġūl bolur, ol künde kāfir bolġan kimse ol 

408.10 künniñ Ǿaźābından culunmaķnı şoloķdur arzu ķılur, eger balaların birüp ħalāś itilüv 
mümkin bolsa 
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408.11 balaların birür idi, ħatunların tuvġanların, birlikde Ǿömr itken ķavm ķabįlesini, hem de 
yir yüzinde 

408.12 bolġan kimselerden baruv sin birüp de uzun ķutulduruvnı ister idi. ( ) kāfirlerniñ 
Ǿaźābdan ķutuluvda hiç 

408.13 bir nerseleri ķabūl ķılınmas. ( ) ol ot 

408.14 yalķundur, baş tirilerin köydürgüçidür, ol ot ĥaķlıķdan kiri turup allahnıñ ŧāǾatinden 

408.15 yüz döndürgenlerni mālnı cıyup da faķįrlerge birmey, özine gine śaķlap turġan 
ādemlerni helāk ķılur… 

408.16 (  

408.17 ) düristlikde āđemį 
ĥarįś 

408.18 itüp yaratulmış boldı, şol sebebden belā irişkende tözümsizlik itüvçi boldı, yaħşılıķ 
irişkende 

408.19 yaǾnį baylıġı bolġanda allah yolundan ŧıyuvçı boldı, yaǾnį ādemįniñ ĥarįślıķ, 
tözümsizlik, śaranlıķ 

408.20 śıfatları ŧabįǾatindendür barı bu śıfatlardan ķutuladur hemįşe namāznı bir de ķaldurmay 
oķuvçılar, hem de 

408.21 māllarından śoraġan hem śoramaġanda bilgüli miķdār nafaķa birüvçi bolġan kimseler, 
hem de 

408.22 ķıyāmet künin rast diyüp bilüvçiler, ( ) hem de rableriniñ 
Ǿažābından 

408.23 ķorķġuçılar ( ) düristlikde rableriniñ Ǿažābları ħalāś boluvı ümįd 
itülgen 

408.24 nerse tügildür ( ) 
hem de 

408.25 nikāĥlı ħatunlarından  yā ki mülklerinde bolġan kinįzeklerinden başķadan nesl 
ķuralların śaklaġuçılar, 

408.26 yaǾnį zinādan pāk bolġuçılar, zinā ķılmaġanda öz ħatunları ile iş ķıluv içün gine şelte 
itülmesler. 

408.27 ( ) indi kimde kim şerįǾat boyunça ĥelāl itülgen 
ħatunlardan 
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408.28 başķanı istese yaǾnį zinā ķılsa, bu śıfatlı kişiler şerįǾat çiginden çıġuvçı azġunlardur. 

(  

408.29 ) hem de şunday 

 

II / 409 

 

409.1 müǿminler ķayuları emānetlerni vaǾdelerni tiyüşinçe riǾāye ķılurlar. śaklarlar. hem de 
güvāhlıķların tiyüşinçe 

409.2 ötegüçiler hem de namāzları üzerine müdāvemet itüp, vaķtlarında ötegüçiler 

( ) 

409.3 bu śanalġan śıfatlarda bolġan müǿminler allahü teǾālānıñ cennetlerinde śay ve ĥürmetde 
bolurlar yaǾnį cennetlerde 

409.4 ĥürmetlenmiş bolurlar. ( ) siniñ 

409.5 tireñde cıyuluşup tögereklenüp tögereklenüp oñdan śoldan ķarap turġuçı kāfirlerniñ 
ĥālleri 

409.6 Ǿaceb yaman ĥaldür. çünki resūl allah ħalķġa vaǾaž itkende müşrikler cıyuluşup resūl 
allahnıñ sözin ŧıñlaylar 

409.7 idi de, sözlerinden müttaķil itüp: bular cennetlik kimseler diye müǿminlerden küleler idi 
hem eyteler idi: 

409.8 eger de muĥammed eytken söz (ölgenden śoñ ķobaruluv) dürist bolsa, āħiretde 
dünyādaġı kibi iñ gözel 

409.9 ĥālli kimseler biz bolaçaġımız diyüp, eyteler idi şunı inkār itüp allahü teǾālā eyte 

(  

409.10 ) elle kāfirlerden her bir ir niǾmet ornı bolġan cennetke kirüvni arzu  

ķıla mı? ( ) 

409.11 alarnıñ įmān kitürmey turup cennet ümįd itüvleri yıraķdur bolmay turġan işdür… 

(  

409.12 ) ādemįler her birisi de nuŧfeden yaratulġanlıķdan, alarnıñ cennetlerge 
kirüvlerine įmān hem ŧāǾat 
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409.13 kirek boladur, ammā ādemįler başķaça birisi birisinden artuķ bolaydur şunı añlatup 
allahü teǾālā oşbu āyetni 

409.14 indürgen maǾnāsı: düristlikde biz ol kāfirlerni de özleri bilgen (nuŧfe) den yaratduķ 
yaǾnį başķalarnı 

409.15 yaratķan nerseden yaratduķ. ādemliklerinde müǿminlerden artuķlıķları yoķ. ( ) iş 
kāfirler oylaġança 

409.16 degil, cennetke kirüv içün dünyā mālı fāǿide birmes 

(  

409.17 ) maşrıķler ve maġriblerniñ rabbisi ile anŧ eytemün 
düristlikde bizler ol 

409.18 kāfirlerden izgürek bolġan ķavm ile alarnı almaşduruvġa küçlerimiz yitküçidür. biz hiç 
de Ǿāciz tügillermiz… 

409.19  

409.20 ) ey muĥammed ķoy sin ol 
kāfirlerni, 

409.21 (vaǾde ķılınġan künlerine barup elekkenge ķadar) özleriniñ bāŧıllıķlarında yüzsünler, 
dünyāları ile 

409.22 oynasunlar! ol ķıyāmet küninde alar ķabrlerinden çıġup közlerin tüşürüp, rüsvāylıķda 
bolġanları 

409.23 ĥālde, Ǿibādet içün ķoyulġan śanemleri yanına yügürgenleri kibi aşuġup maĥşer 
meydanına barurlar. 

409.24 ol kün alarnıñ peyġamberler arķılı vaǾde itülmiş künleridür. 

409.25 (oşbu orunda meǾāric sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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409.26 (altmış toķızınçı nūĥ Ǿahm sūresi, mekkede ingen yigirmi sigiz āyet.) 

409.27 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

409.28 ( ) ķavmiñni özlerine rencitküçi 
Ǿaźāb 

409.29 kilgençe ĥaķlıķnı beyān itüp, ķabūl itmegende üstlerine kileçek Ǿaźāblar ile ķorķutup 
ündegil 

 

II / 410 

 

410.1 diyüp nuĥnı öz ķavmine peyġamber itüp yiberdük.. 

(  

410.2 ) 

410.3 nūĥ Ǿahm peyġamber bolġaç ķavmine eytdi: ey ķavmim min sizge : allahġa ķullıķ 
ķıluñız, hem de ķaruşuvdan 

410.4 ķorķuñız miñe boyun śunup eytken sözlerimni tutuñız, şulay bolsañız, allahü teǾālā 
sizniñ günāhlarıñıznı 

410.5 yarlıķar, dünyāda Ǿaźāb indürmes sizni öz ecelleriñiz ile ölümi turup helāk ķılmas, belki 
Ǿömrleriñiz 

410.6 bitkençe dünyāda turursız, eger añlasañız allahü teǾālānıñ Ǿömrlerge bilgülegen çikleri 
bir de kiçükmes 

410.7 diyüp āşikāre itüp bildürtüv içün yiberilmiş resūliñizmün didi.  (  

410.8  

410.9 ) ĥażret-i nūĥ ķavmin ĥaķlıķġa ündep ündep de ķavmi 
įmān kitürmegeç eytdi: 

410.10 ey rabbim min ķavmimni kiçe kündiz ĥaķlıķġa ündedim, ammā miñim ündevim alarġa 
ĥaķlıķdan ķaçuvdan başķa nerseni 

410.11 birmedi. ündevni artdurġan śayun, minim ündevim alarġa ĥaķlıķdan ķaçuvnı artdurdı, 
min alarnı, 

410.12 sin günāhların yarlıķasun diye ĥaķlıķġa ündegen çaķda alar barmaķların ķulaķlarında 
ķıldılar (minim sözimni 
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410.13 işitmes içün) hem de mini körmes içün kiyümleri ile örtüldiler, hemįşe küfrliklerinde 
boldılar, 

410.14 minim sözlerimni uluġ tekebbürlik ile tekebbürlenüp tıñlamadılar 

(  

410.15  

410.16 ) ey rabbim mundan śoñ min alarnı āşikāre tavış ile 

410.17 ündedim, andan śoñ sözümni alarġa āşikāre ķıldım hem de çün yaşrunlık ile yaşrun itüp 
ündedim 

410.18 alarnı hem de eytdim: günāhlerni yarlıķaġuçı bolġan rabbiñizden yarlıķanuv isteñiz, 
mine ĥāżir yaġmur 

410.19 toķtaldı, eger yarlıķanuv isteseñiz, rabbiñiz sizge tamçıları tutaş bolġan yaġmurnı 
yiberür, māl hem 

410.20 balalar iyesi itüp Ǿömr itüvçilerden ķılur sizni, hem de sizge köp baķçalar tüzer. hem de 
sizniñ 

410.21 fāǿideñizge yılġalar aġuzur! ( ) ni boldı sizge ey 
ķavmim, 

410.22 allahnıñ uluġlıġın oylap anıñ uluġlıġına köñil baġlamaysız, ol allah sizni bir ĥālden 
ikinçi ĥālge 

410.23 almaşdura almaşdura, şunday güzel śūretdaġı kişi itüp bar itdi. yaǾnį iñ ilk az ġına 

410.24 nuŧfe śuvı bolup analarnıñ balalıġına tüşdiñiz, śoñra şunda oyuşķan ķan bolup, bara tura 
it 

410.25 kisegi bolup, aķrun aķrun türliden türli ĥālge kirüp süyley turġan güzel ķıyāfetli ādemį 

410.26 boldıñız! şol allahnı nik uluġlap, aña įmān kitürmeysiz? (  

410.27 ) ey kāfirler, siz bir de ķaramaysız mı, allahü teǾālā 
yidi ķat 

410.28 köklerni ķat ķat itüp yaratup aynı alarda nūr ķılup ķuyaşnı yaķtılıķ birüvçi çerāġ 
ķılġanun körür idiñiz 

410.29 hem allahü teǾālānıñ köklerni bar itüp alarda kündiz içün ķuyaş kiçler içün aynı niçük 
yaratdı bilür idiñiz! 
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411.1 ( ) allahü teǾālā sizni yirden güzel 
bolġan 

411.2 östürüv ile östürdi yaǾnį baş atañız ādemni yirden yaratdı, śoñra sizni barıñıznı da şol 
yirge 

411.3 kiri ķaytarur yaǾnį ölüp tofraķ bolursız, śoñra taġın sizni ol yirden tirgüzüp çıġarur yaǾnį 

411.4 ölgenden śoñ ķıyāmet yitkeç ķobarur. ( ) 

411.5 ey ādemįler, allahü teǾālā yirni sizge cayılgen palas kibi ķıldı siz ol yirden bolġan kiñ 
yollarġa kirüp 

411.6 yirmekiñiz içün, cayılgen palas kibi ötsün tigüz itüp yaratdı. bu āyetden bizniñ bar 
turmışı 

411.7 palas kibi dört paçmaķlı boluvı añlanmay. çünki bu āyetde yirniñ üstün gine śıfatlanġan. 

(  

411.8  

411.9 ) 

411.10 nūĥ peyġamber eytdi: ey rabbim düristlikde ķavmim miñe ķarışdılar iyermediler, hem 
de mālı balaları żarardan 

411.11 başķanı artdurmay turġan kişilerge yaǾnį özleriniñ azġun bay ķuştanlarına iyerdiler, ol 
ķuştanlar 

411.12 bik uluġ ĥįle ile ĥįle ķıldılar… hem eytdiler: siz nūĥķa iyermeñiz, hiçbir teñrileriñizni 
taşlamañız 

411.13 hem de, vedd, suvāǾ,  yaġūs, yeǾūķ, hem nesr, ismli śanemleriñizni de taşlamañız! diyüp 
töpenlerni ķavmimniñ 

411.14 ķoştanlar, ķuturtdılar. anday ķoştanlar şol śanemler arķasında ādemlerden bik köpisini 
azdurdılar, ey 

411.15 rabbim, žālimlerge azġunlıķdan başķanı artdurmaġıl! diyüp nūĥ (Ǿahm) allahü teǾālādan 
vaĥy ile ķavminden 

411.16 mundan śoñ įmān kitireçek kimseler bolaçaķ tügillikni bilgeç oşbu duǾā ile duǾā itdi. 

(  



  2056

411.17 ) nūĥ peyġamberniñ ķavmi 
özleriniñ 

411.18 ķarşulıķları arķasında ŧufan śuvına ġarķ itüldiler de, otķa kiritilmiş boldılar, şol vaķtda 
alarġa 

411.19 śanemler fāǿide birmedi, özlerin ħalāś itüvde allahdan başķa hiçbir źāt bölüşe almadı. 
yaǾnį allahġa 

411.20 ķarışmaġan bolsalar, helāk bolmaslar idi, śanemlarġa ķaruşuvdan alarġa fāǿideden başķa 
iş bolmas idi. 

411.21 biş śanem. bu ismleri ile śanalġan śanemler ādem (Ǿahm) ile nūĥ (Ǿahm) arasında bolġan 
ölgen 

411.22 izgü śanalmış kimselerniñ śūretleridür. bu izgü śanaġan kimselerin taşdan gevdeli 
śūretlerin yaśap 

411.23 alarnı uluġlav içün, śūretlerin üylerinde, ya Ǿibādetħānelerinde āśrįler idi. bara tura 
Ǿibādetħānelerinde 

411.24 turduķdan babalarımız bularġa ķullıķ itkenler diye ķullıķ ķıla başlamışlar. śoñra bu 
śanemler Ǿarablarga köçken: 

411.25 vedd - digeni kelb ķabįlesinde bolġan, suvāǾ .hemedān ķabįlesinde yaġūs, hem nesr 
murādda, hem nesr-i ĥumeyr ķabįlesinde 

411.26 bolġan, (  

411.27 ) taġın nūĥ peyġamber eytdi: ey rabbim, yirde kāfirlerden hiçbir turuvçı 
kismeni1 

411.28 ķaldurmaġay idiñ, çünki eger alardan yir yüzinde tirük kimselerni ķaldursañ, alar siniñ 

411.29 įmānlı ķullarıñnı azdururlar özleri śoñında balaları da azdururlar, çünki alar fācir hem 
birinçi 

 

II / 412 

 

412.1 derece ķarşu bolġan balalardan başķanı toġdurmaslar! (  

412.2 ) ey rabbim, sin mini. hem de ata anamnı, 
oşandaķ 

                                                            
1 “kimseni” olmalı. 
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412.3 minim üyime müǿmin bolup kirgenlerni hem de her bir müǿmin irlerni ve müǿmine 
ħatunlarnı yarlıķap, žālimlerge 

412.4 helāklikden başķanı artdurmaġay idiñ! diye nūĥ peyġamber duǾā ķıldı. vāķıǾa ŧūfān ile 
kāfir bolġanlar 

412.5 helāk boldılar. 

412.6 (bu orunda nūĥ sūresiniñ tercemesi tamām boldı.) 
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412.7 (yitmişinçi cin sūresi mekkede ingen, yigirmi sigiz āyet.) 

412.8 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

412.9 (  

412.10 ) eyt sin ey muĥammed, cinlerden bir  gürūh minim 
ķurān 

412.11 āyetleri oķuġanımnı toñlaġanlar, hem de şol vaķtda itüşkenler: biz toġrılıķġa köndüre 
turġan 

412.12 ĥikmet iyesi ķurānnı işitdük, hem de ol ķurānġa uşanduķ, indi hiç de özimizniñ 
rabbimizge tiñ 

412.13 śanamamız. ol rabbimizniñ ķudreti uluġ hem kimliklerden yıraķ boldı, ol rabbimiz 
ħatun hem bala iyesi 

412.14 bolmadı diyüp eytkenler iken, şol ħaber miñe allahü teǾālā ŧarafından vaĥy itülmiş boldı 
digil 

412.15 cin ķavmi: cin nindi ķavm ikeni bizge açuķ bilgüli tügil. baǾżı müfessirler: cin ferişteler 
kibi 

412.16 körünmey turġan gevdeli, hem de ādemįler kibi įmān ile mükellef bolġan źātlar 
dimişler. cinlerniñ nindi śıfatda 

412.17 boluvları maǾlūm bolmasa da alar da bizniñ kibi įmānlı hem įmānsızları bolup dįnli ve 
dįnsizleri bolġan 

412.18 bir ķavmdür. ķurān-ı şerįfde ādemįler ile birlikde allahü teǾālā ŧarafından alarġa da 
fermān hem ŧıyuvlar bar. 

412.19 baǾżlar: cin tensiz cānlar digenler. bu taķdįrde allahü teǾālā ŧarafından bara tolmış bizniñ 
tenlerimizge kireçek 

412.20 ya kirüp çıķġan cānlar bolup da iĥtimāl her ne cin digen ķavm barlıġına įmān kitüremiz. 
likin alarnı 

412.21 resūlimiz de körmegen çünki ötken āyetde cinler anıñ sözlerin tüñilepde resūl alarnı 
körmegenligi 

412.22 añlandı cin ile şeyŧānnı ayurmaķ kirek. cin bizniñ kibi bir ħalķ boldı ammā şeyŧān 
ĥaķlıķdan 

412.23 yıraķ yamanlıķ śıfatında bolġan kimselerdür. ķurānda beyān itülgenge ķaraġanda 
ādemįlerden de cinlerden de 

412.24 bozuķlıķ iyesi bolġanları bar bularnıñ ādemden bolġanı ādem şeyŧānı, cinden bolġanı, 
cin şeyŧānı 
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412.25 diyüledür. nitek allahü teǾālā: “şeyāŧįnü’l-insve’l-cinn” dimiş. 

(  

412.26 ) alige ķadar bizniñ aramızda bolġan cingil 
Ǿaķl iyeleri 

412.27 allahü teǾālāge ĥaķlıķdan yıraķ bolġan sözni eytür boldılar. ammā biz üyli idük ādem de 
cin de 

412.28 allahü teǾālā ĥaķında yalġannı eytmes diyüp. bu sözleri tegi cingil Ǿaķllılarnıñ sözlerine 
iyerüvleri 

412.29 içün Ǿöźr eytüvleri yaǾnį biz allahġa yalġannı söylemesler diyüp alarġa uşanġan idük 
dimek. 

 

II / 413 

 

413.1 ( ) 

413.2 ādemlerden baǾż irler cinden bolġan baǾż irlerge śıyunur boldılar. ādemįler şol 
śıyunuvları ile 

413.3 cinlerden śıyunulmışlarına azġunlıķ artdurdılar. ey cinler: anday ādemįler sizniñ 
ölgenden śoñ 

413.4 allahü teǾālā hiç kimni de tirgüzeçek tügil diyüp oylaġanuvıñız kibi oylar boldılar. bu 
sözler cinlerniñ 

413.5 birisi birisine söyleşken sözleridür. ādemįler seferlerinde çıķarlı orunlarġa tüşdüklerinde 
oşbu revişde 

413.6 śıyunalar idi: “bu orunnıñ ħācesi bolġan cinge śıyunamun anıñ ķavminden ciñil 
Ǿaķlįleriniñ 

413.7 miñe żarar kitürüvinden” diyüp eyteler idi. āyetdegi śıyunuvdan murād şol śıġınuvdur. 

(  

413.8  

413.9 ) biz, cinler, kökke aşuvnı tiley idük, ammā 

413.10 anda munu ķolumızdan kilmey idi, çünki kökni ķuvvet iyesi śaķçılar ile hem de ot 
oçķunları ile 

413.11 toluġ tapduķ. şol sebebden mine almay idük biz ol kökden śaķçısız orunlarında, andaġı 
ħaberlerni 
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413.12 tüñilev orunlarına oturur bolduķ. bu minüp tüñilevleri resūlimizniñ peyġamber 
boluvından ilk idi. 

413.13 ammā ĥāżir birev kökke söz tüñilerġa minse, uzun minüvden ŧıya turġan ot uçķununa 
uçrar. indi 

413.14 ĥāżirinde kökden ħaber tüñilevden ŧıyulduķ. ammā ŧıyuv ni içündür yirdegilerge allahü 
teǾālā ŧarafından żarar 

413.15 tilengenden mi, yā ki yirdegilerniñ rableri bu ŧıyuv arķasında alarnı toġrılıķġa 
köndürüvni tilegendür mi? 

413.16 munısı bizge maǾlūm tügil! (  

413.17  

413.18 ) hem de bizden izgülerde, oşandaķ  yamanlar da 
bar idi, 

413.19 biz bu vaķtķaça türli meźheblerde bolduķ yaǾnį bizniñ kāfirlerimiz de boldı 
müǿminlerimiz de boldı. hem de 

413.20 biz üyli idük biz yirde ĥālimizde de hem andan ķaçup kökke münsākde allahnı Ǿāciz 
ķıla alma biz 

413.21 diyüp. yaǾnį allahü teǾālāniñ ķudretine įmānımız bar idi dimek boladur. indi biz 
toġrılıķnı (ķurānnı) 

413.22 işitkeç aña įmān itdük indi birev öziniñ rabbisine įmān kitürse ol kimse ŧınç bolsun, 

413.23 anıñ izgü Ǿamelleri kimitülmes yavızlıķları artdurulmas. hem de bizniñ aramızdan 

413.24 müselmānlar bardur, hem de ĥaķlıķdan çıķġanlar da bardur. indi müselmān 
bolġanlarımız toġrılıķnı tikşirdiler 

413.25 hem tapdılar. (  

413.26 ) ammā ĥaķlıķdan yıraķ bolġanlar 

413.27 cehennemge ötün bolup urıldılar. eger de ol cinler islām yolında yürüseler elbette alarnı 
köp bolġan 

413.28 śu ile śuġarur idük, alarnıñ şol niǾmetke şükr ķıluvların ķılmavların śınav içün. indi 
birev 

413.29 rabbisiniñ źikrinden (ķurān)dan yüz döndürse, rabbisi anı aġırlıķ iyesi bolġan Ǿaźābka 

kiritür. (  

II / 414 
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414.1 ) Ǿibādet 

414.2 orunları her birsi de allahü teǾālānıñkidür, şulay bolsa ol orunlarda allahġa Ǿibādetke hiç 
kimni ķatışdurmañız! 

414.3 yaǾnį naśārā ile yehūd özleriniñ Ǿibādetħānelerine barduķlarında allahġa tiñdeş itüp 
butların 

414.4 ķatuşduralar idi. allahnıñ ķulı muĥammed (Ǿahm) ħurma aġaçı içinde allahġa Ǿibādet 
ķılġanda, ķurānnı 

414.5 tüñilev içün cinler ŧıġızlanuşup kilüp ħurma aġaçı tiresinde turdılar. (  

414.6 ) eyt sin ey muĥammed, min rabbime Ǿibādet 
ķılamun, 

414.7 ammā aña hiçbir tindeş tutmaymun, eyt ey muĥammed, min sizge żararda kitüre 
almaymun hem de toġrılıķda 

414.8 bire almaymun. (  

414.9  

414.10 ) eyt sin ey muĥammed, eger de allahü teǾālā miñe żararnı tilese, şol vaktda 
mini allahdan hiç 

414.11 kim culup ala almas, hem de ol allahdan başķa śıyuna turġan orun da tapmam, min 
allahü teǾa ŧarafından 

414.12 sizniñ içün, allahnıñ ĥükmlerin vaĥylerin irişdürüvden başķa nerseni boldura almaym. 
her bir yaħşılıķ 

414.13 ve yamanlıķlar allahü teǾālānıñ irkindedür. bir kişi allahġa hem de anıñ resūline ķarşulıķ 
ķılsa, ol kişige 

414.14 mengülik bolġan cehennem oŧı bolġuçıdur. ol kāfirler, vaǾde ķılınġan nerseni 
körgengeçe şol küfrlerinde 

414.15 tururlar, indi ķayçan vaǾde ķılınmış (bedr śoġışı) nı körseler, alar şol vaktda kimniñ 
bölüşüvçisi 

414.16 żaǾįf ve kimler śan yüzinden az ikenin bilürler. ( ) 

414.17 eyt sin ey muĥammed, ol vaǾde ķılınġan nerse ķayçan bolur? diyüp śoraġan 
müşriklerge: min bilmeym 
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414.18 siz vaǾde ķılınġan nerse yaķındurmay, yeise rabbim, ol vaǾde ķılınmış nersege uzun 
müddet yaśar mı? 

414.19 diyüp. (  

414.20 ) ol allahü teǾālā ġayblerni 

414.21 bilgüçidür ammā öziniñ resūllerinden ġaybni bildürüvge rāżı bolġanuvından başķasına 
ġaybni 

414.22 bildürtmes, ġayb Ǿilmni allahü teǾālā bildürtüvge rāżı bolġan resūline gine bildürtür, 
çünki ol resūline 

414.23 allahü teǾālā aldından hem artuvından (rableriniñ yibergen nerselerin irişdürgenligini 
bilmek içün śaķçılar 

414.24 bilgüledi, hem de özi ol resūllerniñ ķaşlarında bolġan nerselerin de biledür, daħı her bir 
nerseni 

414.25 biremlep biledür. 

414.26 ġayb Ǿilmi: ġayb Ǿilmleri arasında allahü teǾālādan başķa źāt bile almay turġanları bar. 
ammā her kim bile 

414.27 almasa da baǾżı Ǿālim kimseler Ǿilm arķasında bile ala turġanları bar. bu śoñġısını bilüv 
mümkin. hem munı 

414.28 bilüvçi şerįǾat ķaşında sözi maķbūl boladur. meŝelā Ǿilm-i nücūm ile yaġmur bolaçaķnı, 
ay ķuyaş 

414.29 tutulaçaķnı aldan bilüvçiler bar. hem sāǾati ile ĥattā minutı ile vaķtında toġrı kitüreler. 
indi 

 

II / 415 

 

415.1 bir de Ǿilmį bolmay aġzına ni kildi şunı söylevçi yalġançılar, bular elbette günāhlılardur. 

415.2 bu orunda cin sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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415.3 yitmiş üçinçi – müzzemmil sūresi mekkede ingen yigirmi āyet. 

415.4 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

415.5 ( ) ey 

415.6 kiyümiñ ile turulup yatuvçı ir, kiçde oyaġ tur sin. meger aznı ġına oyaġ bolma, 
yartusında 

415.7 oyaġ bolma, yeise yarŧusından az ġına kimrekde oyaġ bolma, yaǾnį üçden birinde yā ki 
andan artuġraķ aluşında 

415.8 oyaġ bolma. hem de ķurānnı maǾnāsını oylap oķuġıl bu āyetniñ ĥāśılı: ey muĥammed 
kiçde oyaġ bol, 

415.9 kiçniñ yarŧusında oyaġ bol, yā ki üç ülüşden bir ülüşinde oyaġ bol dimek. namāz farż 
boluvdan 

415.10 ilk kiçde oyaġ turuv farż itülmiş bolġan. köp mi turuv öz iħtiyārlarında bolġan likin üç 

415.11 ülüşden bir ülüşi şundan kimitmevni beyān itüv likin. ( ) ey 
muĥammed biz siñe 

415.12 bolduruvı aġır bolġan sözni cümletürmiz  yaǾnį ķurānnı. ( ) 

415.13 düristlikde kiçdegi iş işlev içün ķatıraķdur. hem de sözlerni añlav içün ķuvvetlirekdür. 
yaǾnį 

415.14 kiçde yuķlap oyanuv nefs içün işlevi ķıyun bolġan işdür, hem de oķuġan nerseni köñilge 
berkitüv 

415.15 içün berkitküçirekdür ( ) ey muĥammed kündizde siniñ içün uzun 
şuġuller 

415.16 bardur. yaǾnį ķurān oķuv içün kiç yaħşı çünki kündiz şuġuller boladur. 

(  

415.17 ) ey muĥammed rabbiñniñ ismini žikr ķılġıl, hem de ol rabbiñe Ǿibādet ķıluv 
içün köñliñ ile başķa 

415.18 nerselerden ayrulġıl! ( ) ol rabbiñ maşrıķ hem 
maġribniñ 

415.19 rabbisidür, andan başķa tiyüşli bolup ķullıķ ķılınmış źāt yoķdur, iñdi sin ol rabbiñni her 
işiñde 

415.20 tapşırulmış itüp tut, siniñ her bir işiñni ol ġına başķarur. (  
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415.21 ) ey muĥammed kāfirlerniñ eytken (ķabāĥat) sözlerine śabr it sin, hem de alarnı 
gözel revişde 

415.22 taşlap turġıl! yaǾnį alar ile boluşmaġıl! ( ) ķaldur sin 

415.23 miñe ol ķabāĥat sözler ile öziñni yürçüvçi kimselerni hem de rāĥatlik iyesi bolġan 
yalġanġa 

415.24 tutuvçılarnıñ cezālanuvların, hem de alarġa az ġına mühlet birgil! 

(  

415.25 ) bir hem taġlar titrep, şol titrevden 

415.26 ve aķlanup taġlar kum tavı kibi bolġan künde ol kāfirler içün bizniñ ķaşımızda boġavlar 
hem de ceĥįm 

415.27 tamuġsı, hem de boġazlarġa śançıla ŧurġan aşlar, rencitküçi Ǿaźāblar bardur. alarnı şol 
küngeçe 

415.28 ķoyup tur dönmek boladur. (  

415.29 ) ey mekke ehli ķıyāmetde sizniñ ķılġan işleriñizge güvāh 
bolaçaķ 

 

II / 416 

 

416.1 resūlni yiberdim min sizge, nitek firǾavunge bir resūl yibergen idim de , fir Ǿavun şol 
resūlge ķarşulıķ ķıldı da, biz ol 

416.2 firǾavunnı bik ķatı tutuv birle tutup helāk ķılġan idük. yaǾnį indi ey mekke ħalķı min 
sizge muĥammedni resūl itüp 

416.3 yiberdim, eger de mūsāga uşanmaġan ve aña ķaruşķan firǾavun kibi resūliñizge 
ķaruşsañız sizge de Ǿaźāb bolur. 

416.4 ( ) indi ey 

416.5 kāfirler eger de şol kāfirlikiñiz de tursañız çıday almay, ķatılıġı sebebli kök yarılaçaķ 
hem de yaş 

416.6 balalarnı ķart ķılaçaķ künde öziñizni Ǿaźābdan niçük śaķlarsız, bu künniñ bolaçaġı ile 
allahü teǾālā 
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416.7 vaǾde itken, ol vaǾde itken nerseler elbette işlenileçek! 

(  

416.8 ) bu ķorķunçlı vaǾdelerni beyān itken āyetler vaǾaźdür, bir kişi bular ile 
vaǾažlansa rabbisi ŧarafına 

416.9 ĥaķlıķ yolun tutar, yaǾnį bu künlerde bolaçaķ Ǿaźāb vaǾdelerine uşanup allahü teǾālāge 
yaķın boluvġa 

416.10 sebeb bolġan taķvālık kirsün! 

(  

416.11
 

 

416.12 ) indi allahü teǾālā resūl allahġa hem de śaĥābįlerine başda kiçniñ iñ azı 
üçden birin 

416.13 oyaġ turuvnı farż itken idi, likin müselmānlar kiçniñ üçden birin ayura turġan (vaķt 

416.14 körsete turġan) ķuralları bolmaduķdan üçden birinden kim bolur diyü tañġaça tizlenüp 
ķurān 

416.15 oķup oŧuralar idi, ĥattā tizleri çilenüp şişlenüp bite idi şundan śoñ allahü teǾālā oşbu 

416.16 āyetni indürdi maǾnāsı: ey muĥammed sin hem siniñ ile birge bolġan müǿminler 
cemāǾati kiçniñ üç ülüşinden 

416.17 iķi ülüşi ķadardan azraķ, hem kiçniñ yartısını hem de kiçniñ üçden birin oyaġ 
turuvıñıznı siniñ rabbiñ 

416.18 biledür. hem de sizniñ kiçniñ bu ülüşlerin ayurup sāǾatlep bile almavıñıznı bildi hem 
sizni bu aġırlıķdan 

416.19 ħalāś itüv içün kiçniñ bilgüli ülüşlerin oyaġ turuvnı farż itüvden ķaytdı indi siz ĥāżir 

416.20 kiçde öziñizge cingil bolġan ķadar ķurāndan āyetler oķuvıñızda şunıñ ile üstiñizden farż 
tüşer 

416.21 üçden birin hem yarŧısında oyaġ turuv ile küçlenmessiz didi 

(  

416.22 ) sizniñ arañızda 

416.23 baǾżılar aġrular, ve baǾżılar kesb hem sevdā içün yirde misāfirlik iterler, taġın bir 
türlileri allah yolında 
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416.24 śoġışup yürürler, allahü teǾālā sizden şunday kimseler barılġan bildi de sizden kiçniñ 
bigüli ülüşinde 

416.25 oyaġ turuv aġırlıġın köterdi de, ķurāndan öziñiz içün cingil bolġan ķudreti oķuñız diye 
fermān 

416.26 itdi (  

416.27 ) indi bu kiçde oyaġ turuvlar misāfir, śoġışçı 

416.28 ve kesbdegi ve ħasta kimseler içün aġırlıķlı bolduķdan allahü teǾālā fermān itedür: ey 
müǿminler, siz namāznı 

416.29 öteñiz! daħı da farż itülgen zekātnı biriñiz, hem de allahü teǾālānıñ faķįr bendelerine 
zekātdan başķa 

 

II / 417 

 

417.1 śadaķalar da biriñiz, öziñiz selāmet vaķtda faķįrlerge nafaķa birüvçi boluvıñız öziñiz 
ölgenden śoñ birüvge 

417.2 ķaraġanda öziñizniñ selāmet vaķtıñızda öziñizge aldan barup turuvçı izgülik ħazįnesi 
sizniñ 

417.3 içün allahü teǾālā ķaşında izgürek hem de ŝevāb yüninden uluġraķdur. daħı da allahġa 
günāhlarıñızdan yarlıķanuv 

417.4 isteñiz, düristlikde allahü teǾālā günāhlarnı yarlıķaġuçı hem de ħalķına merĥamet 
itüvçidür oşbu āyetler 

417.5 ile namāznıñ farż itülüvi ĥaķķ bolup, şundan śoñ müǿminler biş vaķt namāz oķuy 
başladılar. 

417.6 bu orunda müzzemmil sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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417.7 yitmiş dörtinçi müddeŝir sūresi mekkede ingen illi altı āyet. 

417.8 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

417.9 (  

417.10 ) ey peyġamberlik kiyümi ile türülmiş resūl, tūrda mekke ħalķın ķabūl itilmeseñiz 
allah teǾa sizni 

417.11 ķıyāmetde Ǿaźāb ķılur diyü ĥaķlıķġa ündegil, hem de rabbiñ allahü teǾani tiñdeşli 
boluvdan pāklap 

417.12 uluġlaġıl hem de kiyümiñni pāk  ķılġıl, Ǿarablarnıñ kiyümleri yirden sürele turġan uzun 
bolduķdan 

417.13 baǾżılaru ŝiyābıñ fetahhir yirden sürele turġan necāsetden śaķlanuv mümkin bolmaġan 
uzun kiyümiñni ķıśķa 

417.14 ķılġıl diye tefsįr itkenler. śanlarġa tapınuvnı bütünley taşlaġıl, yaǾnį ħalķnı śanġa 
tapınuvdan ŧıyġıl, 

417.15 birevge bir nerse hibe ķılup andan artuġraķ nerse aluv ümįdini taşlaġıl, hem de 
rabbiñniñ emrlerin 

417.16 ornuna kitürüvde tözümli bol!(  

417.17 ) ķayçan 
śūrġa 

417.18 ürülmiş bolsa, bu śūr ürülgen kün kāfirler içün cingil bolmaġan, aġır bir kündür ey 
muĥammed, min 

417.19 yalġız ĥālimde yoķdan bar itken kimse ( ) ni minim irkime taşla, min anı bar 
itdim aña köp 

417.20 māl birdim, öziniñ yanunda mekkede birge tura turġan balalar birdim, hem de aña 
ħocalıķ ve dereceler birdim. 

417.21 māl, balalar ve dereceler birgenimden śoñra minim aña māl artduruvımnı arzu itedür. 
birgenime şükr 

417.22 ķılmaydur. ( ) ammā min aña hiç de artdurmam. ( ) düristlikde ol 
velįd bizniñ 

417.23 ķurān āyetlerimizge ķarşu boldı ( ) anı min kileçekde minüvi aġır bolġan 
orunġa minüv ile 
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417.24 küçlermün. 

(  

417.25 ) ol velįd özliginden ķurān ĥaķında oylanup śataşdı, hem de özliginden ķurān 
ĥaķında, 

417.26 elle nindi iftirālar itüvni oyladı, şundan śoñ allahü teǾālā ŧarafından oylaġan ĥāli 
revişinde laǾnet 

417.27 eytüldi. śoñra yine de şol oylaġan ħayāli ĥālinde laǾnet eytüldi. śoñra ķavmine ķaradı, 
śoñra 

417.28 çirāyın śatdı, tüsli kökli yaşıllı boldı, śoñra įmān kitürüvden yüz döndürdi hem de 
tekebbürlendi. 

417.29 velįdniñ bu śıfatlarġa kirüvi allahü teǾālānıñ kelāmı bolġan ķurān-ı şerįfine başlaġaçdur, 
resūlimiz anı 

 

II / 418 

 

418.1 āyetler oķup dįnge ündegen vaķtdadur… baǾż āyetlerni işitkende köñli özgelenüp 
uşanmaķ 

418.2 niyeti köñline kirür kibi bola idi.. likin allahü teǾālā hidāyet naśįb itmegeç tuvġanı ebū 
cehl ile 

418.3 ikevi bir kiñeşde bolmışlar… śoñra ķavmine ķaraġan ĥālde ķurānnı şiǾir resūlni şāǾir, yā 
mecnūn 

418.4 digen sözleri yalġan boluvı. resūl allahda anday śıfat bolmavı ķavmine de bilingeç 

ķavmine ķarap (  

418.5 ) didi maǾnāsı: bu muĥammed oķuy turġan nerse bik 
tiz 

418.6 eŝer bire turġan siĥrdür, hem de bu bir de başķa nerse tügildür belki ādemį sözidür 

dimek… (  

418.7 ) min ol velįdni kıyāmetde 
saķar 

418.8 tamuġsına kiritürmün, ol saķar ey muĥammed siñe bilüvi mümkin bolmaġan ķorķunçlı 
bir tamuġdur, ol saķar özine 
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418.9 kirgen kimseniñ hiçbir aǾżāsını ķaldurmas yandurur köydürür, teniniñ ŧaşķı tirilerin 
ķaraltur ol 

418.10 saķarda on toķız zebānį ferişteleri bardur. yaǾnį min ol velįdni şunday ķatı Ǿaźāblı 
tamuġġa kiritürmün 

418.11 digen sözdür. (  

418.12  

418.13  

418.14 ) hem de tamuġdaġı başlıķlarnı 
feriştelerden 

418.15 ķılduķ, alarnı on toķız ķılmaķlıġımız kitāb iyeleri bolġan yehūdler resūl allahnıñ 
peyġamberligin rast 

418.16 bilsünler içün, çünki tevrātda da on toķız diye beyān itülgen, ķurānda da şulay bolġaç 
yehūdler ķurānnıñ 

418.17 allahü teǾālādan ingenine uşanurlar. indi įmānlı kimseler bu feriştelerniñ śanın beyānını 
işitüp 

418.18 įmānları artsun içün kāfirlerge fitne içün yaǾnį ķarışup Ǿaźābları artuvġa sebeb boluv 
içün, 

418.19 hem de kitāp iyeleri oşandaķ müǿminler şik ķılmasunlar içün, hem de köñillerinde 
münāfıķlıķ bolġan kimseler 

418.20 ile kāfirler eytsünler içün allahü teǾālā munday kilişsiz meŝelden ni nerse tiledi iken? 
diyüp bu sözni 

418.21 allahü teǾālā eyte mi śoñ digen kibi, özlerinçe ħorlavlarıdur. oşbu revişde allahü teǾālā 
azġunlıķnı 

418.22 tilegen kimseni azdurur, hem de toġrılıķnı tilegen kimseni toġrılıķġa köndürür. ey 
muĥammed, siniñ 

418.23 rabbiñniñ ħalķın hiç kim bilmes barı allahü teǾālā özi gine bilür. bu sūrede söylenmiş 
ĥükmler ādemįlerge 

418.24 vaǾaždur. yaǾnį saķar tamuġsı anda bolġan zebānį ferişteleri ve başķa ĥikmetler her 
birisi de Ǿaķıllı kimseni 

418.25 ĥaķķ yolġa kündüreçekdür. ammā kāfirler bu ĥikmetlerni fāǿidesiz ve yalġan śanaylar 

( ) iş kāfirler oylaġança 
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418.26 tügil, yaǾnį allahü teǾālā ķurānda vaǾde itken nerseler her birisi de bolaçaķdur. 

(  

418.27 ) ay birle 

418.28 anŧ eytemün, hem de kiç birle anŧ eytemün ķayçan ol kiç kitse, hem de tañ birle anŧ 
eytemün ķayçan 

418.29 ol tañ yaķtursa, şol eytülgen nerseler ile anŧ eytemün düristlikde ol saķar tamuġsı elbette 
uluġ 

 

II / 419 

 

419.1 belālardan birisidür. bu saķar tamuġsı ādem balasını ķorķutmaķ içündür, sizlerden įmān 
itüp 

419.2 alda boluvnı tilegen kimselerge yā ki küfrde ķalup artda boluvnı tilegen kimselerge bu -
saķar 

419.3 ķorķutuvçı nersedür. (  

419.4  

419.5 ) her bir kişi öziniñ işlegen işi 

419.6 sebebli allahü teǾālā ķaşında tutķun bolur. barı müǿminler gine cennetlerde bolup tutķun 
da bolmaslar, günāhlı 

419.7 müǿminler günāhları ķadar Ǿaźāb itülüp kāfirlerniñ ĥāllerinden śoraşup: ey kāfirler ni 
nerse kiritdi sizni 

419.8 saķar tamuġsına diyürler kāfirler eytürler: biz namāz oķuvçılar cümlesinden bolmaduķ, 
hem de faķįrlerni ŧaǾāmlandurur 

419.9 bolmaduķ, hem de bāŧılġa çomuvçılar ile birge bāŧılġa çomduķ ĥaķlıķdan baş tartduķ. 
hem de ķıyāmet künni 

419.10 yalġanġa tutar bolduķ, ölüm yaķalarımızdan tutķanġa ķadar şol ķabāĥatligimizde 
bolduķ. ölüm kilgeç bildük 

419.11 ammā iş ötken idi. (  

419.12 ) ol kāfirlerge şefāǾat 
ķıluvçılarnıñ 
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419.13 şefāǾatleri de fāǿide birmes (yaǾnį alarġa şefāǾat ķıluvçı bolmas) ni nerse fāǿide itdiler 
alar, 

419.14 arslandan ķaçķan işekler kibi ĥaķķ bolġan ķurān ile vaǾažlanuvdan ķaçup? 
peyġamberleri ĥaķlıķġa ündegeç 

419.15 alardan her birisi de: bizge allahdan özimiz oķur içün kitāb kitürgenge ķadar biz įmān 
itmeymiz siñe diyüp, 

419.16 allahü teǾālā ŧarafından indürgen ķurānnı ķabūl itmey, özlerine kitāb indürüvni 

śoradılar. ( ) kāfirler 

419.17 tilegençe tügil iş! ( ) alarnıñ ķurān ile vaǾažlanuvdan baş tartuvları 
özlerine 

419.18 tilegen kitābları indürülmegenden tügil, belki alar aħiret Ǿaźābından ķorķmaylar idi, şol 
sebebden 

419.19 ķurāñ ile vaǾažlanuvdan baş tartdılar ( ) ķurān-ı şerįf baş tartula turġan nerse tügil 

(  

419.20 ) düristlikde ol 

419.21 ķurān vaǾaždur, birev anıñ ile vaǾažlanuvnı tilese, anıñ ile vaǾažlanur; ammā anıñ ile her 
kimde vaǾažlana 

419.22 almas meger allahü teǾālā vaǾažlanuvların tilegen kimseler gine vaǾažlanurlar, ol allahü 
teǾālā ķorķuluvġa fermāñın 

419.23 tutuluvġa hem de ŧıyġanlarından ŧıyuluvġa tiyüş bolġan źātdur, hem de ķullarından 
özinden ķorķġanlarınıñ 

419.24 günāhlarını yarlıķav ehlidür. 

419.25 bu orunda müddeŝir sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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419.26 (yitmiş bişinçi ķıyāme sūresi mekkede ingen ķırķ āyet) 

419.27 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

419.28 ( ) iş kāfirler oylaġança tügil, ölgenden śoñ 
her bir 

419.29 bende kobarulaçaķ, baǾŝ boluvnı beyān içün ķıyāmet küni ile hem de ķıyāmetde her 
kimniñ de nefslerin 

 

II / 420 

 

420.1 şeltelevi ile anŧ eytemün. ( ) elle ādem balası biz anıñ 
taralġan 

420.2 süyeklerin cıya almabiz diyüp oylay mı? yaǾnį şol oyuna aldanup ölgenden śoñ 
ķobarulaçaķ 

420.3 tügilmiz diyeler mi? ( ) 

420.4 (ķayda ol ölgenden śoñ taralġan süyeklerni cıya almav,) bir de şiksiz cıyamız, uluġ 
süyeklerni gine 

420.5 cıyuv tügil kiçik barmaķ süyeklerinde cıyarmız ol ādemler aldaġı zamānlarında da 
bozuķlıķ ķıluvnı tileyler, 

420.6 hem de ķayçan bola ķıyāmet diye śoraylar. ķıyāmet bolaçaķ degil digen kibi ĥorlav 
ŧarįķi ile śoraşalar. 

420.7 ( ) ķayçan ķıyāmet 

420.8 yaķınlansa ķıyāmet bolaçaķ tügil digen kimselerniñ közleri yaşından çaġılġan kibi 
ķaranġulansa, hem de 

420.9 ay tutulsa, nūrsız ķalsa, oşandaķ ay ile ķuyaş birge cıyulmış bolsa. şol künde ādem 
balası: 

420.10 ķayda ķaça turġan orun diyüp eytür, ammā ķaçarġa orun tapar mu? (  

420.11 ) ķaçarġa orun bolmas hem de śıyunurġa ol künde orun tapulmas, barı siniñ 
rabbiñ 

420.12 ŧarafına ġına hem anıñ ĥükmi astuna ġına ol künde ornaşulur. 

(  
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420.13 ) ol künde ādem balasına ilkde hem de śoñda ķılġan 

420.14 Ǿamellerinden ħaber birilür, çitden bir de güvāhda żarūr bolmas, belki ādemį öz 
işlerinden özi ħaber 

420.15 birür, yaǾnį aǾżāları güvāh bolup söyleşürler, iñdi bu ķabāĥat işleri Ǿažāb itilüvden ħalāś 

420.16 bolurġa yol izlep ādemį yalġa ve yalvara başlar, likin Ǿöźrleri ķabūl ķılınmas! 

(  

420.17 ) ey muĥammed sin 
cebrāǿįl 

420.18 vaĥyini oķuġanda tiz, tiz köñlime alaym diyüp tiliñni ĥareketlendürüp içiñden 
oķumaġıl, cebrāǿįl 

420.19 tamām oķup bitürsün, biz anı baruvın birge cıyarmız ol bizniñ işimiz hem de ikinçi ķat 
oķuvda bizniñ 

420.20 işimiz, ķayçan cebrāǿįl bizniñ vaĥyimizni oķusa sin şol vaķtda anıñ arŧından iyerüp 
oķuġıl, yaǾnį 

420.21 ķat, ķat oķup köñliñe alġıl, şundan śoñra unuturmun diyüp ķorķma, unutmazsañ hem 
maǾnāsını 

420.22 bilmey ķalmazsañ, çünki biz anday vaķtda yañadan beyān ķılurmız. 

(  

420.23 ) 
aşuġuv 

420.24 yaramas, ey ādemįler siz dünyānı süyesiz, ammā āħiretni taşlaysız, ol āħiret küninde 
müǿminlerniñ yüzleri 

420.25 rablerine ķarap şādlanġuçı bolurlar. hem de şol künde özlerine ķorķunçlı iş tüşüvni 
kütüp 

420.26 yüzlerden baǾżıları çerayların śatup tururlar. 

(  

420.27 ) dünyāġa muĥabbet itüp āħiretni taşlav yaramas, 
ķayçan 

420.28 cān boġazġa irişse, bu kimse öziniñ dünyādan ayruluvını bilse, yalturlar birisi birisine 
törülüp 

420.29 silkinüv derecesinden boş ķalśalar, şol yirde ĥāżir bolġanlar kim munı bu ĥālinde ħalāś 
iter iken? 
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II / 421 

 

421.1 diyüşürler, likin ol kimse dünyāġa kiri ķaytarılmas, belki bu kişi rabbisi allahü teǾālā 
ŧarafına serilmiş 

421.2 bolur. (  

421.3 ) ölgenden śoñ ķobarılmam diyüp oylaġan kişi uşanuvı tiyüşli nerselerge 
uşanmadı, 

421.4 hem de farż namāzlarnı oķumadı, ķaya ol uşanuv hem oķuv, belki barın yalġanġa tutup 
farż Ǿibādetlerden 

421.5 yüz döndürdi. üyine ehli yanına ķaytķanda tekebbürlenüp, özine özi issi kitüp atlar 
boldı. 

421.6 ey kişi! ķayġu śoñında ķayġu siñe, mundan śoñra ķayġu śoñında ķayġu!! 

(  

421.7  

421.8 ) kişi ölgenden śoñ boş ķaldurulmış bolur diyüp 

421.9 oylay mı? iķen. yaǾnį allahü teǾālā anı yañadan tüzik itüp yarata almas diyüp oylay, 
likin 

421.10 bu fikri insānnıñ nādānlıġından ġına çünki ol insān atalar arķasından analar kökreginden 

421.11 ine turġan śu bolup da, şundan śoñ oyuşķan ķan boldı, andan śoñ allahü teǾālā anı ādem 

421.12 ķıyāfetli itüp tigüz itüp yaratdı. indi bir türli nuŧfeden ir ve ķız bala ķıluvġa küçi yitken 
allahü 

421.13 teǾālānıñ ölgenden śoñ ölüklerni tirgüzürge küçi yitmes mü? elbette yiter, hem bir de 
şiksiz ol 

421.14 ķādir bolġan allahü teǾālānıñ ölüklerni tirgüzüvge küçi yiter. 

421.15 (bu orunda ķıyāme sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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421.16 yitmiş altınçı insān sūresi, mekkede iñgen otuz bir āyet 

421.17 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

421.18 ( ) taĥķįķ ādemlerniñ evvelgisi “ādem” üzerine 

421.19 zamāndan bir vaķt kildi, ol vaķtda ādem tillerde yürütüle turġan (ādemlik śıfatı) bolġan 
nerse tügil 

421.20 idi, (  

421.21 ) düristlikde biz ādemni ir śuvı ile ħatun śuvından 

421.22 ķatuşķan nuŧfeden yaratduķ, şol ādemni śınarmız türli fermān hem tıyuvlar ile. anı 
işitüvçi 

421.23 körüvçi ķılduķ düristlikde biz ol āđemni peyġamberler yiberüp toġrı yolġa ündedük, 
şundan 

421.24 śoñ ol ādemi tilese müǿmin bola yā kāfir boladur. tilese ķayusı bolsun, likin kāfirler 
içün zincirler 

421.25 hem timir bolġavlar, ķızduruvçı otlar ĥāżirledük. (  

421.26 ) izgü kişiler, 

421.27 cennetde ŧabįǾati kāfūr bolġan çişmeden tolturulġan kāseden içerler…  ol çişmeden 
allahü teǾālānıñ 

421.28 süyükli ķulları içerler, ol ķullar şol çişmeni tilegen orunlarġa aġuzurlar. bu ķollar bu 
rızķlarġa 

421.29 ni sebebli irişdiler, şunı beyān itüp allahü teǾālā eytedür bular dünyāda vaķtlarında vācib 
bolġan nerselerni 

 

II / 422 

 

422.1 tamām birine kitürür boldılar, hem de ķorķunuvçı taralġan ķıyāmet küninden ķorķar 

boldılar. (  

422.2  

422.3 ) hem de çın muĥabbetlerinden miskįn, yetįm hem de tutķunlarnı 
nafaķalandururlar. hem de 
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422.4 nafaķa itkende eytürler: biz sizni allah rıżālıġı içün ŧaǾāmlanduramız, ammā sizden 
ķarşuġa birer izgülik 

422.5 hem de maktav ümįd itüp nafaķalandurmaymız hem de yüzler bik ķatı çıtıķlana turġan 
künde rabbimizden ķorķamız 

422.6 diyüp. ( ) allahü teǾālā alarnı ol künniñ yamanlıķından 

422.7 śaķlar, hem de alarġa yüz yaķtılıġı ve köñil şādlıġı birür. (  

422.8 ) allahü teǾālā 

422.9 munday kimselerni dünyāda ķılġan Ǿamelleri içün ķuyaş issiligi hem de śalķunlıķ 
bolmaġan, tilegen 

422.10 orunda yimişleri tolġan cennetke kiritüp anda cifek kiyümler kiygüzüp dįvānlarda 
oturtuv ile cezā 

422.11 birür ol cennetde alar yimiş aġaçları içinde otururlar. (  

422.12  

422.13 ) ol cennetdegi kişiler tiresinde 
śaçılġan 

422.14 incü diyüp oylarlıķ cennet balaları eylenürler, cennetdegi ħalķġa zencebįl ŧabįǾatli 
selsebįl ismli çişmeden 

422.15 leźźetli ħamrlar içürtürler, ol cennet ehlleri tiresinde kümişden bolġan kerevizge hem 
ıśtakanlar ile 

422.16 içmelikler taratulur, ol śavtlar her birisi de öte körüne turġan, her kişiniñ tilegeni ķadar 
içmelik 

422.17 śuyuşlı itüp yaśalġan bolur. (  

422.18 ) 

422.19 ķayçan sin cennetke ķarasañ, her bir ķaraġan ornuñda türli niǾmetler hem uluġ mülketler 
körürsün, 

422.20 cennet ehlleriniñ üstlerinde ķalın hem niçke cifek kiyümler bolup, kümiş bilezikler ve 
maturlıķ içün kiyüle 

422.21 turġan kümiş esbābler ile ziynetlenürler, ol cennet ehliniñ rableri alarnı pāk ve śāf śu ile 

422.22 śuġarur, şunday niǾmet içinde oturġan ĥāllerinde allahü teǾālā ŧarafından eytilür: bu 
śaylar sizge 
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422.23 dünyādaġı  izgü işleriñizge ķarşu birildi. dünyāda ķılġan işleriñiz ķabūl itilüp, alar 
berāberine 

422.24 sizge oşbu dereceler birildi diyülür. (  

422.25 ) ey muĥammed biz siñe 
ķurānnı 

422.26 azlap azlap indürdük, indi sin rabbiñniñ ĥükmine śabr ķıl, ol müşriklerden günāhlı hem 
ķarşularına boyun 

422.27 śunma alarnıñ sözlerin tıñlama ey muĥammed! irte hem tüş vaķtından ķuyaş ķuyaş 
bayuvġa ķadar bolġan aradaġı vaķtda 

422.28 rabbiñni uluġlap namāz ķılġıl! oşandaķ kiçniñ baǾż ülüşünde rabbiñe secde ķılġıl, 
oşandaķ kiçniñ köp ülüşünde 

422.29 rabbiñni pāklav ile ķurān oķuv ile meşġūl bolġıl! bu āyetden biş vaķt namāznıñ farżlıġı 
añlana başladı. 

 

II / 423 

 

423.1 (  

423.2 ) düristlikde ol kāfirler, dünyānı süyüp, aġırlıķ kün bolġan āħiretni 
artlarına taşlaylar biz 

423.3 alarnı yoķdan bar itdük, aǾžā hem bovunların tamurlar ile ķutıldıñ ķayçan, alarnı helāk 
itüp orunlarına 

423.4 başķa ħalķnı yaratuvnı tilesek elbette almaşdura alurmız. 

(  

423.5 ) düristlikde bu ķurānda beyān itülgen ĥükmler 

423.6 Ǿaķl iyelerine uluġ vaǾaždur, indi birev ĥaķlıķnı tilep, ķurān ile vaǾažlansa rabbisi 
ŧarafına yol 

423.7 tutar. ammā toġrılıķġa yol tutuvnı tilev, sizniñ öziñizden gine bolmaydur, siz allahü 
teǾālā tilegen nerselerni gine 

423.8 tilersiz, yaǾnį allahü teǾālā ŧarafından bir nerseniñ bar boluvı tilense ol nerse bar bolur. 
yaǾnį birev 
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423.9 toġrılıķda boluvnı tilese allahü teǾālā ol kimseniñ toġrılıķġa könülgeniñ bilür çünki 
allahü teǾālā her nerseni 

423.10 bilüvçi ve her işinde ĥikmet ile iş ķıluvçıdur. ( ) 

423.11 ol allahü teǾālā öziniñ raĥmeti bolġan cennetke tilegen kimsesini kiritür, ammā žālim 
(kāfir) içün āħiretde 

423.12 allahü teǾālā alarġa rencitküçi Ǿaźāb ĥāżirledi. ( ) niñ 
maǾnāsından bendelerde 

423.13 bir de iħtiyār yoķlıķ añlanadur. bende ni nerseni ķılmaķ bolsa da allahü teǾālā ol nerseni 
tilese gine ķıla 

423.14 aluvı bu sözge bulay maǾnā birilse baĥŝ de kiledür, çünki bir kişi günāh ķıluvnı tilese, iñ 
ilk anıñ  

423.15 bu tilevin allahü teǾālā tilemek kirek indi bir işni allahü teǾālā tilese ol iş bende 
iħtiyārından kitüp 

423.16 irksiz işlenmek kirek boladur. bes günāh berāberine Ǿaźāb yaramasa kirek şulay da bu 
āyetke ikinçi 

423.17 maǾnā birmek mümkin ( ) siz toġrılıķda boluvnı tilegen 
vaķtıñızda allahü teǾālānıñ 

423.18 tilegenin tilegen bolasız. yaǾnį allahü teǾālā sizniñ toġrılıķda boluvıñıznı tiley idi. siz de 
şunı tilegeç, 

423.19 siz allahü teǾālā tilegenni tilegen bolasız dimek. 

423.20 bu orunda insān sūresi tamām boldı. 
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423.21 yitmiş yidinçi  mürselāt sūresi mekkede ingen illi āyet 

423.22 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

423.23 (  

423.24  

423.25 ) ĥaķķ birle bāŧılnı ayurġuçı 

423.26 bolġan ķurān āyetlerin peyġamberlerge kitürüvçi tutaş isüvçi, ķatı  isküçi, tözenlerni 
taratķuçı  

423.27 yıllar kibi, bolġan ferişteler ile anda eytemün, ol vaĥyda indürülgen āyetlerni 
peyġamberler arķılı 

423.28 bir yüzine taşlaġuçı ferişteler ile anŧ eytemün, ol āyetler ĥaķlıķ yaķlı bolġanlarġa rāĥat 
ve bāŧıl 

423.29 yaķlılarġa ķorķutuv ile iñdürüledür, şol śıfatda bolġan ķurān āyetlerin indürgen Ǿaceb 
tizlik iyesi 

 

II / 424 

 

424.1 bolġan ferişteler ile anda eytemün: bir de şiksiz sizge vaǾde itülgen (ķobaruluv hem 
ķıyāmet Ǿaźābı) 

424.2 bolaçaķdur. ol künde yuldızlar söner, kökler yarulur, tavlar tutulur, resūller 
peyġamberler ķavmleri 

424.3 içün güvāhlıķ birüv vaķtına cıyulmış bolurlar. ol kāfirlerni Ǿaźāb itüv nik dünyāda 
bolmadı, 

424.4 ni içün ve ķay künge kiçüktürüldi? bik uluġ, hiç kimniñ Ǿaķlı irişmegen ĥaķķ ile bāŧıl 

424.5 yaman ile yaħşılarnı ayuruv künine kiçüktürüldi. ol künde allahnıñ resūllerin hem sözin 
yalġanġa 

424.6 tutuvçılarġa bik uluġ ökünçdür. (  

424.7 ) ey mekke kāfirleri! oylañız, biz (Ǿād ŝemūd nūĥ ķavmleri kibi) 
evvelgi 

424.8 kāfirlerni  helāk ķılmaduķ mı? elbette helāk ķılduķ, bulardan śoñ alardan śoñġılarnı 
iyertürmiz yaǾnį 
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424.9 helāk ve Ǿaźāb itermiz, biz kāfirlerden her birisine de şol revişde iş ķılamız, allahnı hem 
anıñ 

424.10 resūl ve kitāblarnı yalġanġa tutķan kimselerge ol ķorķunçlı künde uluġ ökünç bolur. 

(  

424.11  

424.12 ) ey bendeler! biz sizni ķabāĥat bolġan śudan yaratmaduķ mı? ol śunı ornaşup 
tura 

424.13 turġan orun (analar balalıġı) da ķılduķ, bilgüli bolġan müddetkeçe şunda turdı da ādemį 
bolup 

424.14 toġdı. şol revişde anda turuvġa çik yaśaduķ, bir çik ķıluvçılarnıñ iñ küçlisi biz! (  

424.15  

424.16 ) elle biz birini tirük ve ölük bolġan ĥāliñizde sizni cıyup tutuvçı ķılmaduķ 
mı? yaǾnį tirük 

424.17 vaķtıñızda yirniñ üstünde ölgeç anıñ ķurśaġında bolasızlar ol yirde uzun uzun 
berkitülgen  

424.18 taġlarnı ķılduķ. sizni ol yirden śāf śu ile śuġarduķ. indi ķorķunçlı ķıyāmet küninde bu 
taġlardan 

424.19 Ǿibret almaġan kimselerge ni uluġ ökünçdür… (  

424.20  

424.21 ) ķıyāmet küninde kāfirlerge allahü teǾālā ŧafarından eytilür: ey 
kāfirler yalġanġa tutķan 

424.22 Ǿaźāb yanına barıñız! ve ey kāfirler, üç butaķ iyesi bolġan ot tütüniñ kölegesine barıñız, 
ol 

424.23 kölege issilikden hem de ot oçķunından śaķlay turġan kölege tügil, cehennem oŧı śarı 
teveler  

424.24 tüsinde bolġan serāylar zorlıġındaġı oçķunlar  ile atur, indi bu ķorķunçlı künde allahnı 
hem resūllerin 

424.25 kitābların yalġanġa tutķan kāfirlerge uluġ ökünçdür. (  

424.26 ) bu kün şunday kündür, ol künde kāfirler söyleşe almaslar, hem de 
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424.27 Ǿöźrlenürge alarġa ruħśat da birilmes. (  

424.28 ) allahü teǾālā ŧarafından eytülür bu kün yaħşı ile 
yaman arasını 

424.29 ayuruv künüdür, sizni hem de evvelgilerni cıyduķ, indi sizniñ ĥįleñiz bolsa bizniñ 
Ǿaźābımızdan ħalāś 

 

II / 425 

 

425.1 boluvġa kitüriñiz miñe ĥįle ķılup Ǿaźābdan ķutuluñız! elbette ķutula almazsız! allahġa 
resūllerine hem de 

425.2 kitāblarına uşanmaġan kimseler içün bu kün uluġ ökünçdür. 

(  

425.3 ) 

425.4 ol ķıyāmet küninde izgü kişiler kölegeler astunda hem de çişmeler yanunda bolup 
köñilleri tilegen 

425.5 yimişlerden aşarlar. hem de allahü teǾālā ŧarafından eytülür: aşañız içiñiz oşbu ciñil 
süñüşli niǾmetlerni 

425.6 bu niǾmetler sizge dünyādaġı Ǿamelleriñiz berāberinde birildi, biz izgü kimselerni şol 
revişde cezā itemiz! 

425.7 munısı ħoş! ammā ķorķunçlı ķıyāmet küninde allahnı resūllerni hem de kitāblarnı 
yalġanġa tutķan kimselerge 

425.8 uluġ ökünçdür! ( ) dünyāda az bolġan niǾmetni 

425.9 aşañız dünyā ile fāǿideleniñiz siz kāfirlersiz, sizge ķıyāmet küninde bik uluġ ökünçdür 
az künden Ǿibāret 

425.10 bolġan dünyā niǾmeti ve derecesi berāberine allahü teǾālānıñ mengülik niǾmetinden 
maĥrūm ķaldıñız! ey allahnı hem de 

425.11 resūllerin yalġanġa tutuvçılar! diyüp eytülür. ( ) 

425.12 ķayçan ol kāfirlerge rukūǾ ķılunız (namāz oķuñız) diyülse alar namāz oķumaslar, ni 
ökünçdür ol kāfirlerge 

425.13 namāz oķurġa buyurulġanda namāz oķuvdan baş tartup ķıyametde rüsvāy boluvlarına 
sebeb bolmaķları! 
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425.14 ( ) indi bu mekke kāfirleri ķurān kibi lafžı ve maǾnāleri muǾciz 
bolġan faśįĥ 

425.15 ve Ǿacįb Ǿibretli ķurān-ı şerįfke de uşanmaġaç, mundan ķala nindi kitābke įmān iterler! 
yaǾnį ķurān-ı 

425.16 şerįfke įmān itmegeç andan ķalġan resūllerge indürülmiş (tevrāt, zebūr, incįl kibi) 
kitāblarga 

425.17 elbette uşanmaslar! 

425.18 bu orunda mürselāt sūresiniñ tercemesi hem de yikirmi toķızınçı pāre tamām boldı 
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425.19 altmış sigizinçi nebeǿ sūresi ķırķ āyet mekkede ingen. 

425.20 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

425.21 ( ) mekke kāfirleri birisi birisinden ni 
nerse ĥaķında 

425.22 śoraşalar? alar öz aralarında müǿminler ile iħtilāfda bolġan uluġ ħaberden śoraşalar 
(yaǾnį ķurānda 

425.23 beyān itülgen baǾŝ hem ķıyāmet ĥālinden śoraşalar) ( ) iş kāfirler eytkençe tügil baǾŝ 
bolaçaķ 

425.24 ( ) kileçekde alar baǾŝniñ ĥaķlıġın bilürler. ( ) baǾŝden śoñ Ǿaźāb bolmavı 
da kāfirlerçe 

425.25 tügil ( ) ol kāfirler kileçekde baǾŝden śoñ cezā birüvni bilürler. 

(  

425.26 ) oylañız 

425.27 bendelerim, minim ölgenden śoñ sizni tirgüzüp cıyarġa niçük küçüm yitmesün birini 
yürüv içün tigüz, 

425.28 ve turuv içün bişik kibi oñaylı, yirdegi taġlarnı ķadaķ kibi berkitüvçi ķılmaduķ mı? hem 
de sizni 

425.29 çift, çift itüp, yaratmaduķ mı? sizniñ bitüviñizni raĥatlık ķılmaduķ mı? kiçni kiyüm kibi 
sizni 

 

II / 426 

 

426.1 yaşirgüçi, kündizni kün ötkerür içün kesb iterge oñaylı ķılmaduķ mı? elbette bulardan 

426.2 her birisini de sizge fāǿideli itüp yaśaġan kimsemün min! (  

426.3 ) biz sizniñ üstiñizde 

426.4 ķatı bolġan yidi kökni binā itdük, hem de yanup tura turġan çeraġ yaśaduķ, yaǾnį ķuyaş. 
hem de 

426.5 śu ile tolġan bulutlardan aġuvçı śunı indürdük, bu śunı indürmegimiz orlıķlarnı hem de 
ölenlerni 
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426.6 oşandaķda birisi birisine ömeleşken yıġaçlı baķçalarnı östürmek içündür. bu yaśaġan 
nerselerimiz 

426.7 barısı da sizniñ fāǿideñizge… (  

426.8 ) düristlikde her türli ħalķ arasında ayuruv ĥükmi 

426.9 yürütüle turġan ķıyāmet küni, dünyānıñ bütüv vaķtı boldı, ol ķıyāmet küninde śorar 
idiler de siz barıñız da 

426.10 gürūh gürūh bolup maĥşer meydanına kilürsiz, kök açılup işek, işek bolur, taġlar havāda 
yürütülür, 

426.11 taraluv ve  tutuluvlarından reje kibi bolup evrilürler. (  

426.12  

426.13 ) düristlikde azġunlar 

426.14 içün tura turġan orun bolġan cehennem kāfirler içün baġlanuv ornı boldı. ol kāfirler 
anda çiksiz 

426.15 yıllar tururlar. ol cehennem  ehli cehennemde yaķuvnı da tamlı içmelikni de tatumaslar, 
meger içmelikden issi śu 

426.16 hem de śarı śular ġına taturlar. kāfirlerni bulay cezā ķıluv alarnıñ dünyāda ķılġan 
Ǿamellerine muvāfıķ cezādur, 

426.17 çünki ol kāfirler āħiret ĥesābından ķorķmas boldılar hem de bizniñ āyetlerimizni 
yalġanġa tutdılar, şol 

426.18 işleri berāberine cezā birilür. biz her nerseni levĥü’l-maĥfūžda berkitdük. yaǾnį alarnıñ 
dünyāda ķılġan 

426.19  bozuķlıķların feriştelerden yazdurġan idük. kāfirlerni Ǿaźāb tutķan vaķtda allahü teǾālā 
ŧarafından eytilür: 

426.20 indi siz tatuvıñız tiyüşli cezāñıznı biz sizge Ǿaźābdan başķa nerseni artdurmamız. yaǾnį 
sizge Ǿaźāb 

426.21 üstine Ǿaźāb bolur. (  

426.22 ) indi āħiret 

426.23 yurŧında cennet ehlleri içün rāĥat ornı bar, yimişli aġaç baķçaları vinogradlar bar. yaşdaş 

426.24 bolġan ķızlar bar. istekanı tolup yitken içmelikler bar. ol cennetde boş hem yalġan 
sözler işitmesler  
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426.25 belki her bir sözleri ĥużūr ve kişiniñ köñlin aça turġan bolur. cennet ehllerine munday 
rāĥatlar yir 

426.26 kök hem de bularnıñ arasında bolġan nerselerniñ rabbisi bolġan rabbiñden Ǿamellerge 
tamām muvāfıķ bolġan 

426.27 cezā hem merĥamet içündür. ol rabbiñ siñe merĥamet iyesidür. 

(  

426.28 ) ĥażret-i cebrāǿįl hem de başķa 
ferişteler 

426.29 śaf śaf turġan künde ħalķnıñ ķorķularından allahü teǾālā ile söyleşürge tartuşurġa 
küçleri bolmas 

 

427 

 

427.1 hem söyley almaslar. barı allahü teǾālā ruħśat birgen kimseler baǾż kimselerge şefāǾat 
itkende söyleşe 

427.2 alurlar. rūĥ- cānlarġa tapşırılmış feriştedür ( ) 

427.3 bu beyān eytülgen (ķıyāmet) kün bir de şiksiz bolaçaķ kündür. indi birev bu künde 
Ǿaźābda bolmavnı 

427.4 tilese, ol kişi rabbisi ŧarafına ķaytuv yaġın tutsun yaǾnį įmān kitürsün, ŧāǾat-i Ǿibādetde 
bolunsun. 

427.5 ( ) ey 

427.6 mekke kāfirleri biz sizni yaķun bolġan āħiret Ǿaźābı ile ķorķutup ĥaķlıķġa ündedük, ol 
Ǿaźāb şol 

427.7 künde bolur, ol künde kişi öziniñ dünyāda ķılġan nersesini körür. hem de kāfir bolġan ir 
eytür 

427.8 kāşki dünyāġa kilmegen bolsam idi. yā ki ölgenden śoñ ķobarulmaġan topraķ bolsam idi 
diyür. 

427.9 bu orunda nebeǿ sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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427.10 yitmiş toķızınçı nāziǾāt sūresi, mekkede ingen, ķırķ altı  āyet. 

427.11 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

427.12 (  

427.13 ) kāfirlerniñ cānlerin ķatı śoruv ile śoruvçı ferişteler ile anda 
eytemün 

427.14 hem de müǿminlerniñ cānların şādlıķlı śoruv ile śoruvçı ferişteler ile and eytemün, 
müǿminlerniñ cānların 

427.15 aşuġup aldan cennetge iletüvçi ferişteler ile and itemün, hem de dünyā işlerin 
başķaruvçı ferişteler 

427.16 ile and eytemün hem de kökden allahnıñ emrin indürüvçi ferişteler ile and eytemün ey 
mekke kāfirleri, 

427.17 ölgenden śoñ bir de şiksiz ķobarılaçaķsız (ol künniñ başı bolġan evvelgi śūr vaķtında 
silkinmey 

427.18 turġan nerseler her birisi de silkinür hem titrer, ol śūrġa ikinçi śūr iyerür. evvelgi śūr 

427.19 vaķtında taġlar hem yir titrer. (  

427.20 ) ol künde 

427.21 köñiller ķorķularından titrevde bolurlar. közleri ķorķudan ħorlıķda bolurlar. şol ķorķu 
ĥāllerinde 

427.22 eytürler: ķayçan içi ķoşlanġan süyek bolup evrilgenligimizden śoñ taġında evvelgi kibi 
tirüklikke 

427.23 ķaytarılmış bolurmız mı? diyüp yaǾnį ķobarıluvġa uşanmaġan kimseler şulay eytürler. 
hem eytürler: 

427.24 eger de bu ikinçi mertebe ölgenden śoñ tirilüv dürist bolsa, biz ħasretde bolaçaķmız 
diyüp, kāfirler 

427.25 ölgenden śoñ ķobarıluvnı yıraķ körseler de ol ķobaruv allahü teǾa içün ciñginlidür1, 
yañadan tirgüzüvni 

427.26 tilep iķinçi śūrnı ürdürsek, ölüp çürügen süyekler her birisi de bik tizlikde yañadan yir 
yüzünde 

427.27 bolurlar. (  

                                                            
1 “ciñildür” olmalı. 
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427.28  

427.29 ) 

 

II / 428 

 

428.1 ey muĥammed, siñe mūsānıñ sözi kildi, mūsānıñ ŧavı digen çuķurda rabbisi allah ile 
söyleşüvi 

428.2 siñe beyān eytiledür mūsāġa rabbisini nidā eytdi: ey mūsā, firǾavun yanına bar, ol 
firǾavun yoldan 

428.3 yazdı. sin aña eyt: ey firǾavun, siñe şirkden pāklanurġa yaramas mı, hem min siñi rabbiñ 

428.4 ŧarafına köndüremün rabbinden ķorķup aña įmān itersün diyüp. şol vaķtda mūsā 
firǾavunge 

428.5 uluġ bolġan muǾcize körsetdi. şulayda firǾavun mūsānı yalġanġa tutdı hem de aña 
ķaruşdı 

428.6 şundan śoñ firǾavun mūsā (Ǿahm)nıñ sözin tıñlavdan baş tartdı, şundan śoñ oķ öziniñ 

428.7 ķavmin cıydı da nidā eytdi: min sizniñ uluġ bolġan rabbiñizmün! diyüp şundan śoñ 
allahü teǾālā ol 

428.8 firǾavunnı dünyāda śuġa baturuv Ǿaźābı ile āħiretde ot Ǿaźābı ile tutdı. indi firǾavunnı 
bulay 

428.9 ķıluvda allahdan ķorķġan kimseler içün uluġ Ǿibret bardur. (  

428.10  

428.11 ) ey bendeler, siz mi yaratuvda aġırraķ yā ki kökni 
yaraŧuv mı 

428.12 aġırraķ, elbette sizge ķaraġanda kökni bar itüv aġırraķ, şol rabbiñiz kökni tizdi: kökniñ 
töpesini 

428.13 tigüz itüp köterdi, hem de ol kökniñ kiçin ķaranġu ķıldı, ķuyaşın çıġarup kündizin yaķtı 

428.14 ķıldı, kökden śoñ yirni caydı hem ol yerden śunı oşandaķ ĥayvanlar otlay turġan 
bolunlarnı 

428.15 çıġardı. hem de taġlarnı östürdi, bir üstine ķalķıtdı, allahü teǾālānıñ yirde śu hem türli 
ölenler 
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428.16 yimişler yolduruvı sizge hem de ĥayvānlarıñızge fāǿidelenmek içündür. 

(  

428.17  

428.18 ) ādemį öziniñ dünyāda ķılġan işlerin iske tüşüre turġan, uluġ ķorķunçlı kün 
kilse, 

428.19 ceĥįm tamuġsı ķaraġan kişige āşikāre itülmiş bolsa, indi bir kişi azġunlıķda bolsa dünyā 
tirükligin 

428.20 āħiretden artuķ körse, bu künde ol kişige ceĥįm tamuġsı orun bolur. 

(  

428.21 ) indi birev rabbisiniñ ornından ķorķsa, özin 

428.22 bozuķlıķdan ŧıysa, bu kişige cennet tura turġan orun bolur. 

(  

428.23  

428.24 ) ey muĥammed sinden ķıyāmet vaķtı ķayçan ikensün śorarlar, ammā 
ķıyāmet vaķtını beyān 

428.25 itüv siniñ eşiñ tügil, belki anıñ vaķtın bilüv rabbiñ ķaşındadur, ammā siñ ķıyāmetden 
ķorķġan kişilerni 

428.26 ķorķutuvçı ġınasun, ol kāfirler ķıyāmet künin körgende, dünyāda künniñ evvelgi 
yaśavıñġı ülüşin gine turġan 

428.27 kibi bolup ķalurlar. 

428.28 bu orunda nāziǾāt sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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II / 429 

 

429.1 sikseninçi - Ǿabese sūresi mekkede ingen ķırķ iki āyet. 

429.2 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

429.3 ( ) bu sūreniñ 

429.4 iñüvine sebeb oşbu ķıśśadur: bir vaķtda resūlimiz ķureyş uluġlarına dįn üyretüp alarnı 
dįnge ündep 

429.5 turadur idi, şol vaķtda ibn-i ummi mektūm śoķır bir kişi bolġanlıġından resūl allah 
yanına kilüp resūl allahnıñ 

429.6 söz ile meşġūlligin bilmey: ey allahnıñ resūli miñe dįn üyretkil, allahü teǾālā beyān 
eytken ĥükmlerden 

429.7 bir azın üyretkil didi. āyetniñ maǾnāsı: śoķır ir kilgeni içün, resūl yüz çataķlandurup 
yüzin 

429.8 döndürdi ey muĥammed siñe ni nerse bildürdi? ümįddür ki ol śoķır şirkinden pāklanur 
yeise sinden 

429.9 işitken vaǾaž aña fāǿide birür. (  

429.10 ) indi bir müşrik bay bolup kilse sin aña ķarşu bolursun, yaǾnį 

429.11 baylarġa ħiŧāb itüşürsün, indi śoķır ir allahdan ķorķup siniñ yanıña kilse, sin anıñ ile 

429.12 söyleşmeysün. indi siñe ni boldı, ķureyş uluġları islāmġa kilmegenge alarġa ķat, ķat 
ündev 

429.13 yaśarġa? siniñ işiñ islāmnı beyān ķıluv ġına başķa tügil! ( ) ey muĥammed bulay 
ķılma, bu iş 

429.14 yaramaydur (  

429.15 ) dereceli bolġan ķurān-ı şerįf ĥürmetlü 

429.16 kāġıdlara pāk ve uluġ ĥürmetlü hem de günāhsız bolġan ħidmetçi feriştelerniñ ķulları ile 
yazılmış boldı 

429.17 ol ķurān tilegen kimselerge vaǾažlenüv içün indürülmişdür, imdi sin ey muĥammed 
kimdür ķurān ile vaǾažlenüvni 

429.18 tilese aña ķurāndan vaǾažlar beyān ķılġıl! ķurānġa uşanmaġan ādemni laǾnet ķılınmış 
boldı. yaǾnį ādemįlerden 
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429.19 köpisi allahü teǾālāge uşanmaġanlıķlarından küfrleri sebebli melǾūn itüleler, Ǿaceb bu 
ādemįlerniñ ĥāli, ni 

429.20 Ǿaceb işdür, nige oylanmaylar, alarnı rabları bolġan allahü teǾālā ni nerseden yaratdı, 
elbette nuŧfe 

429.21 śondan yaratup, alarnı ādem itdi, şulay bolup da rableriniñ sözlerine hem de resūllerine 

429.22 uşanmavları bigrek Ǿaceb bir işdür. ( ) ādemįni 

429.23 bar itkende allahü teǾālā, bala bolup toġuv içün bolġan yolun yiñil ķıldı. mundan śoñ anı 
öltürdi 

429.24 hem yirge kömdürdi, şundan śoñ ķayçan tilese elbette ķobarur. ( ) ādemįniñ bu 
revişde yaratulup da 

429.25 rabbisine įmān itmevi yaman işdür. ( ) ol ādemį üstine ķıluvı tiyüş bolġan 
işni, 

429.26 rabbisiniñ fermānın tamām ötemedi. yaǾnį ādem (Ǿahm)dan bu küngeçe hiçbir ādemį 
allahnıñ fermānın bir de 

429.27 kimçiliksiz ķılup kile almadı. (  

429.28 ) 

429.29 indi ādemį Ǿibret közi ile ķarasun, öziniñ aşay turġan aşlarından Ǿibret alsun, biz anıñ 

429.30 aşay turġan niǾmetlerine (ösümliklerge) kökden śu ķoyduķ, śoñra yirni yarup, ol 
ösümliklerde urlıķ, 

 

430 

 

430.1 üzüm diyünçe, ħurma çıġarduķ. oşandaķ zeytün aġaçı, ħurma yıġaçı bik coş bolġan 
baķçalar, türli 

430.2 yimiş hem de ölenler ösdürdük, bularnı aşap ādemįler hem de ĥayvānlar fāǿidelensünler 
içün. yaǾnį ādemįge 

430.3 Ǿibretlenürge bik yıraķ barası yoķ, belki öziniñ aşamlıġı bik uluġ Ǿibretdür, meŝelā aşar 
içün 

430.4 bir ķabası ikmekni ķolġa tutķaç oylanup, şol ķapumdan allahü teǾanı tanurġa mümkin 
çünki ol ikmek 
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430.5 bir kiçkine urlıķdan bolġan, ol urlıķnı yaratuvçı da allahü teǾālā özi, şol urlıķ yer astuna 
kömüledür, allahü teǾa 

430.6 vaķtında yaġmur birse, ol urlıķ yirni tişüp çıġa da ölen bolup öse, öse turġaç başaķlana, 

430.7 her bir başaķda ĥattā yüzge ķadar urlıķ boladur. imdi bir kiçik urlıķdan yüz dane özi 
kibi urlıķ 

430.8 anıñ üstüne başaķ hem śalam bolduruv kimniñ ķolından kilür? (  

430.9 ) ķayçan ikinçi śūr ürilse, ol künde 

430.10 kişi öziniñ ķardaşından, hem de anasından, atasından oşandaķ ħatunından hem de 
balalarından ķaçar. 

430.11 ol künde hem kişiniñ ķayġusı özinde gine bolur. yirde başķa kişi ķayġusı oylanmas. 

(  

430.12 ) ol künde müǿmin bolġanlarnıñ yüzleri yaķtı hem şādlıķdan 
külgüçi bolur 

430.13 ( ) daħı da ol künde baǾż yüzlerniñ 

430.14 üstlerinde ķaranġulıķ ile ķaplanġan ķaralıķ bolur, bu yüzler küfrleri üstüne bozuķlıķlar 
ķılġan kāfirlerdür. 

430.15 (bu orunda Ǿabese sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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430.16 siksen birinçi tekvįr sūresi, mekkede ingen, yigirmi toķız āyet) 

430.17 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

430.18 (  

430.19 ) ķuyaşnıñ yaķtulıġı bitürülse, yuldızlarnıñ 
oçķunları taralsa, 

430.20 taġlar orunlarından ķozġatulsa, tevelerni śaķlaġuçılardan başķa yiberülse, vaĥşi 
ĥayvānlar yir yüzinde 

430.21 bir de żararsız ħalķ arasında yürüy başlasa, deryā śuları tolup aġuzulmış bolsa, her bir 
nefs 

430.22 çiftlendürülmiş bolsa, ( ) tiri ĥālinde 
kömülgen 

430.23 ķız balalar śoralsa, ni günāhları boldı ni sebebli öltürüldiler diyüp, hem de Ǿamel 
defterleri taratulsa, 

430.24 ( ) hem de kök yaralmış bolsa, hem de 
ceĥįm 

430.25 tamuġı ķızdurulmış bolsa, cennet ĥāżirlenüp tizilmiş bolsa ( ) şol işler 
barlıķġa 

430.26 çıķġan zamānda her bir nefs öziniñ ni nerse ĥāżirlegeniñ bilür. özi nindi Ǿamel ile ħalāś 
bolaçaġın 

430.27 sizer ( ) iş kāfirler oylaġança degil ķıyāmet bolaçaķ, beyān itülgen vāķıǾalar her 
birisi de bolaçaķ 

430.28 ( ) kiçügüp toġup, ķuyaş 
yaķtusında 

430.29 körünmey turġan (zuĥal, müşterį, merįĥ, zühre, Ǿuŧarid) yuldızlar ile and eytemün. hem 
de kiç birle 
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431.1 and eytemün ķayçan ķaraġulansa, hem de tañ ile and eytemün ķayçan yaķtursa oşbu 
nerseler ile and 
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431.2 eytemün ( ) düristlikde ol ķurān 
Ǿarş 

431.3 iyesi bolġan allahü teǾālā ķaşındaġı ķuvvet iyesi, şol orunda ferişteler arasında boyun 
śunulmış 

431.4 ĥürmetlü ilçiniñ allahü teǾālā ŧarafından kitürgen sözidür. yaǾnį cebrāǿįl Ǿahm sözidür. 

(  

431.5 ) indi sizniñ vaĥy iyesi bolġan resūliñiz muĥammed Ǿaķlsız kimse tügildür. 
belki allahü teǾālā 

431.6 ŧarafından emānet iyesi ilçi kitürgen allahnıñ sözleri ile vaĥy taratuvçı kimsedür. 

(  

431.7 ) taĥķįķ ol muĥammed cebrāǿįlni ķuyaş çıġuşı ŧarafında kördi. (yaǾnį 
ferişte vaĥy 

431.8 kitürgenine uşanmaġan kāfirlerge allahü teǾālā resūlimizniñ ĥażret-i cebrāǿįlni körün 

beyān eytedür) (  

431.9 ) ol muĥammed, ġayb üzerine yaǾnį özine allahü teǾālā ŧarafından 
ingen vaĥyni 

431.10 başķalarġa irişdürüvge śaranlıķ ķılġuçı tügildir. yaǾnį allahü teǾālādan ingen vaĥylerni 
her birisinde 

431.11 ħalķına irişdüredür. gerçi ol vaĥyde özine şelte bolsa da yaşirüp ķalmaydur. 

(  

431.12 ) ol ķurān allahü teǾālā ŧarafından sürülmiş şeyŧān sözi tügildür. yaǾnį vaĥy ile 
ingen āyetler 

431.13 cebrāǿįl ferişte arķılı allahü teǾālādan indürülmiş sözdür. şeyŧān aldavı tügildür. 

( ) 

431.14 indi ķurān allahü teǾālāniñ sözi bolsa, aña ķarışķan kimseler, ķaya barursız, siz? 
ķurāndan 

431.15 başķa taġın nindi yol ile yürürsiz? ( ) 

431.16 ol ķurān sizlerden toġrı yolda boluvnı tilegen ādemi hem cinler içün vaǾaždür. 

(  
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431.17 ) siz ey müǿminler, toġrı yolda boluvnı tilemessiz, siz, meger bütün 
Ǿālemni terbiye 

431.18 itüvçi allahü teǾālānıñ tilevi ile gine tilersiz! yaǾnį toġrı yolda boluvnı tileseñiz de, 
allahü teǾālāniñ tilegen 

431.19 yolı ile yürümey turup toġrı yolda bola almassız. 

431.20 bu orunda tekvįr sūresi tamām boldı 
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431.21 siksen ikinçi infiŧār sūresi on toķız āyet mekkede ingen. 

431.22 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

431.23 ) 
ķayçan 

431.24 kök yarulsa yuldızlar śaçılsa, deryālar tolup aġızdurulsa, ķabrler ķobarulsa, 

(  

431.25 ) şol vaktda nefs öziniñ ilk hem śoñ ķılġan Ǿamelin bilür. yaǾnį her kimde 
öziniñ 

431.26 ni köresün bilür. 

(  

431.27 ) ey ādemį, öziñni yaratķan śoñında tigüz ve kilüşli itüp öziniñ tilegen 
śūretlerinden 

431.28 bir śūretde ķılġan ĥürmetlü rabbiñe ķullıķ itüvden ni nerse aldap ŧıydı sini? yaǾnį şunday 
ķudret 

431.29 iyesi bolġan rabbiñe ķarşulıķ itüvge ni nerse tartdı sini ( ) öziñni yaratķan rabbiñden 
aldanuv 
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432.1 yaray turġan iş tügil ( ) sizni aldaġan nerse, sizniñ ķıyāmet künin 
yalġanġa 

432.2 tutuvıñız yaǾnį ķıyāmet boluvġa ışanmaġanġa allahġa ķarşulıķ ķıldıñız! ölemiz de 

bitemiz diye bildiñiz! (  

432.3 ) siz (kāfirler) ķıyāmet bolmas, resūller yoķunı 
ite, 

432.4 bizniñ dünyāda işlegen Ǿamellerimiz ol küngeçe unutula diye oyladıñız, ammā bu 
oyuñız maǾnāsız çünki sizniñ 

432.5 işleriñizni közetüp, her bir işiñizni bilüp yazup turġuçı ĥürmetlü feriştelerimiz bar alar 
sizniñ 

432.6 ķılġan işleriñizni her birisinde yazup turalar. (  
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432.7  

432.8 ) düristlikde izgü Ǿamelliler bir de şiksiz rāĥatda bolurlar. 
ammā bozuķlar 

432.9 ceĥįm tamuġında bolurlar, alar ceĥįmge ķıyāmet küninde kirürler de ol tamuġdan 
ayurulmaslar, yaǾnį 

432.10 kāfirler anda mengü bolurlar. cezā küni şunday yaman kündür anıñ çın śıfatın hiç kimde 
śıfatlı almas, 

432.11 ol cezā küni şunday kündür ol künde hiç bir nefs ikinçisi içün hiçbir fāǿide bire almas. 

432.12 ol künde her kimniñ de işi allahü teǾālā ķolında bolur. bendelerde dünyādaġı irk bolmas. 

432.13 bu orunda infiŧār sūresi tamām boldı. 
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432.14 siksen üçinçi muŧaffifįn sūresi otuz alŧı āyet (mekkede mi medįnede mi iħtilāflı) 

432.15 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥmani’r-raĥįm 

432.16 ( ) ölçevde kimlik ķıluvçılarġa uluġ 
ökünçdür, 

432.17 alar kişige ölçep birgende kim ölçep, kişiden özlerine alġanda artuķ ölçep alurlar. 

432.18 ( ) 

432.19 ol ādemįler, ķayçan śavt ile yā ki aġırlıķ ile ölçseler, kimitüp ölçerler yaǾnį kişige 
birgende 

432.20 kimitüp ölçerler. kişiden alġanda bir ķadaķ alası orunda artıġraķ ölçep aldap alurlar. 

( ) 

432.21 iş alay tügil yaǾnį ölçevde kimitüv kişiden artuķ aluv, ölgenden śoñ baǾŝ bolmay 
diyüvçilik hem iş 

432.22 ķıluvçılıķ yaman işdür. (  

432.23  

432.24 ) düristlikde kāfirlerniñ Ǿamelleri yazula turġan defter elbette siccįndedür, 
siccįn ni nerse, 

432.25 siccįn yavızlarnıñ Ǿamelleri yazulġan defterdür, cezā küni bolġan ķıyāmet künin 
yalġanġa tutķan, yalġançılarġa 

432.26 cezā küninde uluġ ökünçdür. ol cezā küni çikden ŧaş günāhġa çomuvçı āyetlerimiz 
oķulġanda bu evvelgilerden 

432.27 ķalġan igitler gine diyüvçi kimselerge ökünçdür. ( ) iş alay tügil, ķıyāmet küni ĥaķķ 

(  

432.28 ) belki bu kāfirlerniñ işlegen işleri alarnıñ köñillerin ķapladı 
yaǾnį yüz 

432.29 ķılıķları köñillerin ķaraltķanlıķdan ķıyāmet künine įmān itmeyler. ( ) ķılġan işleri 

tiyüşsiz (  
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433 

 

433.1 ) düristlikde ol kāfirler ķıyāmet küninde rablerin körüvden 
perdelenmiş bolurlar. 

433.2 ( ) şundan śoñ alar elbette ceĥįm tamuġına kireçeklerdür. 

(  

433.3 ) munıñ śoñında tamuġġa kirgeç eytürler: mine indi bu otsız yalġanġa 
tutķan 

433.4 nersedür! diyüp. ( ) iş kāfirler eytkençe tügil 

(  

433.5 ) düristlikde izgü kimselerniñ kitābı elbette Ǿaliyyundadur, 
Ǿaliyyun 

433.6 ni nerse? Ǿaliyyun yazulmış kitābdur, anı allahġa yaķın bolġan ferişteler śaķlarlar. 

(  

433.7  

433.8 ) düristlikde izgüler 
cennetde 

433.9 dįvānlar üstünde niǾmetlerge ķarap tururlar, alarnı körseñ yüzlerinde niǾmetden 
şādlanġanlıķların 

433.10 körürsün, alar cennetde başı mührlenmiş śāf ħamurdan śuġarılmş bolurlar, alarnıñ mühri 
miskden 

433.11 bolur, indi bu niǾmetde boluvnı tilegenler, oşbu niǾmetke ķızuġup, şunda boluvġa sebeb 
bolġan Ǿamellerni ķılsunlar, 

433.12 ol ħamrnıñ ŧabįǾati tesnįm çişmesindendür, ol çişmeden allahnıñ yaķın ķulları içerler. 

(  

433.13  

433.14 ) ķureyş uluġlarından bozuķları müǿminlerden 
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433.15 külüvçi boldılar. müselmānlardan ötkende közlerin yumup müselmānlarnı ħorlar 
boldılar, ķayçan üylerine 

433.16 ķaytsalar şol ħorlavlarından keyflenip ķaytur boldılar, ķayçan müǿminlerni körseler 
eytür boldılar: mine 

433.17 bular yoldan yazġanlar diyüp idi. ol kāfirler müǿminlerniñ Ǿamellerin közetüv içün 
yiberilmiş bolmadılar. 

433.18 yaǾnį alarnıñ müǿminlerde işleri bolmasun. (  

433.19 ) indi ķıyāmet küninde müǿminler dįvānlarġa ötürüp ķarap 

433.20 turġanda kāfirlerden külerler yaǾnį kāfirler Ǿaźāb ķılınġan çaķda müǿminler cennet 
içlerinden kāfirler dünyādaġı 

433.21 ķılġan işlerine cezā birildiler mi iken diye ķarap, kāfirlerniñ cezā ve aǾźābda boluvların 
körüp, 

433.22 alardan külerler.. 

433.23 bu orunda muŧaffifįn sūresi tamām boldı. 
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433.24 siksen dörtinçi inşiķāķ sūresi, mekkede ingen yikirmi biş āyet. 

433.25 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

433.26 ( ) 

433.27 ķayçan kök yarulmış bolsa, özine boyun śunuv tiyüş itülüp rabbisiniñ fermānın tutup 
yarulsa, 

433.28 bir tigüz itülse (taġları bitürülse) ol yir özinde bolġan nerselerni çıġarup boşansa, 
rabbisiniñ 

433.29 sözin tıñlap tıñlav tiyüş idülgeniñ bilse şol vaķtda ādemį öziniñ ķılġan Ǿamellerine 
yoluġur. 

 

II / 434 

 

434.1 ( ) ey ādemį, düristlikde sin öziñ içün 

434.2 turuşaçaķsun, rabbiñ ŧarafına turuşķan Ǿameliñ ile barup rabbiñe yoluġaçaķsun! 

(  

434.3 ) iñdi birevniñ Ǿamel defteri oñından 

434.4 birilse, ol kişi cingil bolġan ĥesāb ile ĥesāb itülmiş bolur hem de öziniñ dost işlerine 

434.5 şādlanup ķaytur. (  

434.6 ) indi birevniñ Ǿamel defteri arķa 

434.7 ŧarafından birilmiş bolsa, bu kişi özine helāklik ile ķıçķurur helāk boldım! diyür, hem de 
saǾįrge 

434.8 kirür, ol kişi dünyāda vaķtinde ehli içinde şādlanġuçı boldı özin ölgenden śoñ ölgeç kiri 

434.9 ķaytarulup tirilmem diyüp oylaġan idi, ammā ölgenden śoñ tirileçek hem cezā itileçek 
idi, çünki anıñ 

434.10 rabbisi anı dünyāda ķatda körüp turġan idi. ( ) iş kāfirlerçe tügil 

(  

434.11 ) şafaķ ile hem de kiç ile and 
eytemün 
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434.12 oşandaķ kiçni cıyġan ve perdelegen nerse ile and eytemün. hem de ay ile and eytemün 
ķayçan ol ay 

434.13 tolsa, tügillense, oşbu nerseler ile and eytemün bir de şiksiz siz bir ķorķunçlı ĥāldin 
ikinçisine 

434.14 almaşunursız. yaǾnį evvel ölüp, ölgenden śoñ ķabrge ķoyulup, ķabrda sūǿāl itülüp andan 

434.15 ķobarulup, andan śoñ sūǿāl ve ĥesāb itilür siz indi bu kāfirlerge ni boldı, alar şunday 
ķorķulı 

434.16 künde ħalāś boluv içün, özleriniñ rablerine įmān kitürmeyler! 

(  

434.17 ) ķayçan ol kāfirlerge ķurān oķulsa, alar ķurānġa iyilmesler įmān kitürmesler. 

434.18 (  

434.19 ) ķayda ol ķurān oķuġannı işitkeç ķurānġa oylav belki kāfir bolġanlar 
ķurānnı 

434.20 yalġanġa śayurlar; yaǾnį ķurānnı işitseler içlerinden ķurānnı yalġanġa tutalar, likin 
allahü teǾālā 

434.21 alarnıñ içlerinde bolġan sırların bik biledür, indi sin ey muĥammed, ol kāfirlerge ķatı 
Ǿaźāb birle 

434.22 süyünç birgil, yaǾnį bu kāfirler şol ĥāllerinde tursalar, şol küfrlerin yaħşı dip śanasalar 
ol 

434.23 işleri berāberine bizden Ǿaźāb ile süyünç birgil! meger bu işlerinden ķaytup įmān 
kitürüp, izgü 

434.24 Ǿameller ķılsalar alar Ǿaźābdan ķutulurlar hem de alarġa bir de bitmey turġan ecr birilür. 

434.25 (bu orunda inşiķāķ sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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434.26 siksen bişinçi bürūc sūresi, mekkede ingen yigirmi iki āyet) 

434.27 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

434.28 ( ) yuldızlar iyesi bolġan kök ile  and eytemün. 

434.29 hem de vaǾde itülmiş (ķıyāmet) küni ile hem de güvāh boluvçı ve güvāh bolunmış yaǾnį 
ķıyāmetdegiler ile 
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435.1 and eytemün ( ) 

435.2 yanmaķ iyesi ot bolġan aħ-dūd iyeleri laǾnet itülmiş boldı. ol ħalķ ot üstüne 
oturġuçılardur, 

435.3 hem de özleriniñ müǿminlerge ķılġan işlerini körüp turġuçılardur. aħ-dūd yirde bolġan 
yaruķlarıdur. kāfirlerden 

435.4 baǾżıları müǿminlerni yir yaruķlarına ot yaġup helāk ķılmaķ boldılar. müǿminlerni yir 
yaruġına taşladuķlarında 

435.5 allahü teǾālā müǿminlerniñ cānların otķa tüşüvden ilk alup, ot Ǿaźābına tüşüvden 
selāmet ķaldurdı. 

435.6 śoñra şol yaruķlardan ot çıġup şol kāfirlerni özlerin helāk itdi. (  

435.7 ) ol kāfirler müǿminlerniñ 
ĥāllerinden 

435.8 her nersege küçli ve her bir maktavlıķ śıfatlı bolġan yir ve kökler mülkinde bolġan, her 
bir nerseni körüp 

435.9 turuvçı allahü teǾālāge įmān itüvlerinden başķa ĥāllerine ķarşu turmaylar, kāfirlerniñ bar 
süymegenleri müǿminlerniñ 

435.10 allahġa įmān itüvleri ginedür. 

(  

435.11 ) müǿmin irlerni hem de müǿmine ħatunlarnı ot ile yandurup cefālaġuçılar bu 
işlerinden śoñ 

435.12 tevbe itmeseler, alarġa cehennem Ǿaźābı hem de ot ile yatduruv Ǿaźābı bolur. 

(  
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435.13 ) düristlikde įmān kitürüp izgü Ǿamel ķılġan 
kişiler 

435.14 içün astlarından yılġalar aġa turġan cennetler bolġuçıdur, bu cennetlerge kirüv uluġ 
saǾādet ve zor baħtdur. 

435.15 ( ) düristlikde siniñ rabbiñniñ Ǿaźāb ile tutuvı ķaytaydur. yaǾnį 
kāfirler müǿminlerge dünyāda 

435.16 nindi cefā ķılsalar da allahü teǾālānıñ alarġa ķılaçaķ Ǿaźābı alarnıñ müǿminlerge ķılġan 
cefālarından köp ülüş ķatıraķ 

435.17 bolur. ( ) düristlikde ol 
allahü 

435.18 teǾālā ħalķnı başda da bar ķıluvçı ve ölgenden śoñda tirgüzüp ķaytaruvçıdur, ol allahü 
teǾālā günāhlarnı 

435.19 baruvında yarlıķaġuçı özine boyun sunġuçılarnı dost tutuvçı uluġlıķ iyesi Ǿarşnıñ ħocası, 

435.20 her bir tilegen nersesini ķılġuçıdur. (  

435.21 ) ey muĥammed kāfirlerniñ öziñni yalġanġa tutuvlarına śabr 
ķıl, düristlikde 

435.22 firǾavun hem ŝemūd ķavminiñ sözi, alarnıñ da peyġamberlerin yalġanġa tutuvları irişdi 
siñe, her bir peyġamberniñ 

435.23 ķavmi, peyġamberlerin şol revişde yalġanġa tutdılar, kāfir bolġan ķavm öz 
peyġamberlerin yalġanġa tutuvçan bolalar 

435.24 ammā allahü teǾa alarnı her bir yaķdan çulġap alġandur. yaǾnį alar allahnıñ Ǿaźābından 
ħalāś bola almaslar. 

435.25 ( ) kāfirler ķadrin bilmeseler de ol kitāb vaǾaž bolġan uluġ ķudret 
iyesi 

435.26 allahü teǾālānıñ ķadrli kitābıdur ol ķurān levĥü’l-maĥfūžda yazılmışdur. 

435.27 bu orunda bürūc sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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435.28 siksen alŧınçı ŧāriķ sūresi mekkede ingen on yidi āyet. 
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436.1 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

436.2 ( ) kök hem de kiçni yaķturtuvçı Ǿaceb 
śıfatlı 

436.3 bolġan ŧāriķ (yuldız) ile and eytemün. ( ) her bir nefs içün 
ataklanġan 

436.4 śaķçı bardur ( ) 
indi 

436.5 ādemį özi ni nerseden yaratulġannı Ǿibret ile ķarasun, ol ādemį irlerniñ arķasından 
ħatunlarnıñ 

436.6 kökrek ŧarafından aŧulup çıķġan śudan yaratuldı 

(  

436.7 ) ādemįni şol śudan bar ķılġan allahü teǾālā, ol ādemįni her bir yaşrun 
sırlar śanala 

436.8 turġan ķıyāmet küninde ķaytadan tirgüzürge elbette küçi yiteçekdür. başlap bar itken 
allahġa 

436.9 ölgenden śoñ tirgüze almas diyüp ķaruşķan kimseniñ ķobarġan künde Ǿaźābdan 
ķutuluvġa 

436.10 ķuvveti de bolmas, başķa bir bölüşüvçisi de bolmas! 

(  

436.11 ) bir tüşüp bir minüp yava turġan yaġmur iyesi bolġan kök ile 
and 

436.12 eytemün hem de parġından çişmeler çıġa turġan yir ile and eytemün düristlikde ol ķurān 

436.13 ĥaķķ ile bāŧıl arasını ayurġuçı sözdür hem tüpsiz oynap söylengen söz tügildür. 

436.14 ( ) düristlikde ol mekke müşrikleri 
özlerinçe 

436.15 uluġ ĥįleler ķılalar, ķurānnı üstke çıġarmasķa temreşeler, alarnıñ ĥįlelerine ķarşu min de 
ĥįle ķılurmun 
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436.16 iñdi sin alar ile hem alarnıñ ķarşuların redd ķıluv ile şuġullenme, belki alarġa 
bāŧıllıķlarında yürürge 

436.17 mühlet bir, min de alarġa az ġına mühlet biremün. (yaǾnį bedr śoġışına ķadar mühlet 
birüp, bedrde alarġa 

436.18 tiyüş cezāları birildi) -digende yaġmurnı allahü teǾālā= raciǾ=digen, 
raciǾ= 

436.19 ķaytuvçı maǾnāsında. çünki yaġmur yirdegi śulardan boġa aylanup hevāġa aşķan 
śularnıñ cıyula, 

436.20 cıyula köpeyüp yañadan yirge tüşüvleridür. 

436.21 bu orunda ŧāriķ śūresi tamām boldı. 
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436.22 siksen yidinçi - aǾlā sūresi, mekkede iñgen, on toķız āyet. 

436.23 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

436.24 (  

436.25 ) ey muĥammed, her bir kimçiliklerinden pāk bolġan rabbiñniñ ismni, 
kimçiliklerden pāklaġıl! ol rabbiñ 

436.26 şunday źātdur her  nerseni yaratdı hem de gözel ķıldı, yine de şunday źātdur ol rabbiñ 
her nerseni 

436.27 taķdįr itdi de şol taķdįr itken nersesine köndürdi. hem şunday źātdur ol rabbiñ ĥayvānlar 
aşay 

436.28 turġan bolunlıķlarnı çıġardı. hem de ol ölenlerni yaşillikleri śoñında ķara hem kebiken 
ĥālde ķıldı. 

436.29 ( ) ey muĥammed siñe āyetler oķuturmız 
sin anı 
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437.1 unutmassun. barı unutursun yaşrun ve āşikāreni bilüvçi allahü teǾālā unutduruvnı tilegen 
nerselerni gine 

437.2 ( ) ey muĥammed, biz sini yiñil 
bolġan 

437.3 islām şerįǾatine muvaffaķ ķılurmız, indi ey muĥammed, ķurān ile ħalķnı vaǾaž ķıl, eger 
de anıñ ile vaǾaž 

437.4 itüv fāǿide birse allahü teǾālādan ķorķġan kimse elbette ķurān ile vaǾažlanur 

(  

437.5 ) hem de ol ķurāndan çitde bolur uluġ otķa kireçek iñ 
yaman 

437.6 kimse, ol ķurāndan ķaçķan kimse tamuġġa kirür de, ol tamuġda Ǿaźābnı sizmeslik 
derecede ölmes hem de 

437.7 tururlıķ yürürlik derecede tirüklik körmes. ( ) dünyāda 
vaķtda 
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437.8 küfr hem şirkden pāklanup rabbisiniñ ismini yād itüp namāz ķılġan kimse āħiretde 
Ǿaźābdan ħalāś 

437.9 bolup maķśūdı bolġan cennetke kirer. ( ) ol azġunlar 
įmān 

437.10 kitürmey, ķurān ile vaǾažlanmay dünyā tirükligin āħiret tirükliginden artuķ köreler 
ammā āħiret dünyādan 

437.11 izgü hem de dünyā kibi fānį bolmay mengülik yurŧdur. 

( ) 

437.12 oşbu nerseler yaǾnį küfrden pāk bolup namāz ķılġan kimselerniñ cennetli boluvı, 
āħiretniñ mengü boluvı 

437.13 evvelgi kitāblardan bolġan ibrāhįm kitābı ile mūsā kitāblarında beyān eytülmiş 
ĥükmlerdür. ĥażret-i 

437.14 ibrāhįmġa allahü teǾālādan on kāġıd indürülgen ĥażret-i mūsāġa tevrāt ismli kitāb 
indürülgen. 

437.15 bu orunda aǾlā sūresi tamām boldı. 
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437.16 siksen sikizinçi ġāşiye sūresi yikirmi altı āyet mekkede ingen. 

437.17 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

437.18 (  

437.19 ) ey muĥammed taĥķįķ siñe ādemlerni ķorķutuvçı 
künniñ 

437.20 ħaberi kildi. ol künde kāfir bolġanlar ħorlıķda, hem de türli meşaķķatde bolup 
ķızuvlıķda çikden 

437.21 ŧış bolġan otġa kirüp, bik issi bolġan çişmeniñ śavtlarından śuġarılmış bolur. ol 
kāfirlerge 

437.22 simirtmey hem de ŧoydurmay turġan tiygenekden başķa ŧaǾām da bolmas. 

(  

437.23  

437.24 ) ol künde baǾż yüzler niǾmetde bolurlar. özleriniñ ķılġan işlerine 
rāżī 

437.25 bolup, uluġ bolġan cennetde, maǾnāsız sözler işitmey otururlar. ol cennetde aġup 
turuvçı çişme, 

437.26 birinçi derecede bolġan orunduķlar, aldlarına  ķoyulġan ıśtakanlar, baǾżısı baǾżısına 
yanaşa ķoyulġan 

437.27 töşekler, cayup koyulġan palaslar bolur. (  

437.28 ) ādemįler Ǿibret közleri ile tevege 

437.29 ķaramaylar mı, ol niçük yaratulmış boldı. kökke ķaramaylar mı, niçük büyük ķılınmış 
boldı. 
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438.1 taġlarġa ķaramaylar mı niçük berkitilmiş boldı yirge ķarmaylar mı, niçük töşelmiş boldı. 

(  

438.2  

 



 

 

2109

438.3 ) indi sin ey muĥammed ħalķnı vaǾaž ķıl, sin barı vaǾaž ķıluvçı 
ġınasun, 

438.4 ammā kāfirlerge irkli boluvçı tügilsün, yaǾnį kāfirlerni ķurān ile vaǾaž ķıluvdan başķa iş 
siñe birülmedi. 

438.5 indi ol kāfirlerden įmāndan yüz döndürüp, ķurānnı inkār ķılġanların allahü teǾālā alarnı 
iñ uluġ 

438.6 bolġan Ǿaźāb ile Ǿaźāb ķılur. ol kāfirler siniñ söziñni tıñlamaylar iken, sin alar içün bir 
de 

438.7 boruçuvlama alar śoñġı künde bizniñ ŧarafımızġa ķaytaçaķlardur. şundan śoñ alarnı 
ĥesāb itüvde 

438.8 bizniñ ķolumızdadur. sin alarnı ĥaķlıķġa ünde de ķabūl itseler ħoş itmeseler ķıyāmetde 
cezāların 

438.9 min özüm birürmün. 

438.10 bu orunda ġāşiye sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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438.11 siksen toķızınçı fecr sūresi otuz āyet, mekkede ingen 

438.12 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

438.13 ( ) tañ birle, 
hem de 

438.14 onunçı zü’l-ĥicce ile, cift hem de ŧalaķ bolġan nerseler ile, hem de kiçniñ ötken zamānı 
ile, 

438.15 and eytemün, bu nerselerde elbette Ǿaķl iyeleri içün yemįn bardur. 

(  

438.16  

438.17 ) ey muĥammed bilmediñ mi 

438.18 sin, rabbiñ irem ķavminden bolġan Ǿād ķavmine ni ķıldı? ol irem ķavmi şerhlerde 
meŝelā yaśalmaġan uluġ binālar 

438.19 iyesi idi. hem de çuķurlardaġı ķatı taşlarnı kisüvçi ŝemūd ķavmine rabbiñ ni ķıldı hem 
de köp Ǿasker 

438.20 iyesi bolġan firǾavunge ni ķıldı, ol firǾavun ķavmi şerhlerde azġunlıķ ķıldılar, anda köp 
bozuķlıķlar 

438.21 ķıldılar, şundan śoñ alar üstüne rabbiñ türli Ǿaźāb ķıldı. ( ) 

438.22 düristlikde siniñ rabbiñ elbette her nerseni közetküçi ve ir künde tutuvçıdur 

438.23 ) indi ķayçan insānnı rabbisi baylıķ hem 
derece 

438.24 ile śınasa, şol vaķtda rabbisi anı ĥürmetlese hem de derece ile niǾmetlendürse, ol vaķtda 
kişi eytür: miñim rabbim 

438.25 miñi ĥürmetledi diyüp. ( ) iñdi ķay zamān 
ādemįniñ 

438.26 rabbisi anı faķįrlik ile bilelendürse, rızķın kimitse, şol vaķtda eytür ol minim rabbim, 
miñi ħorladı diyüp 

438.27 ( ) ey mekke kāfirleri allahnıñ ĥürmetlevi baylıķ ile, ħorlavı faķįrlik ile tügil 

(  
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438.28 ) siz mekke 
kāfirleri 

438.29 yetįmlerni ĥürmetlemeysiz, hem de miskįnlerni ŧaǾāmlandururga öziñiz de ķızuķmaysız 
başķalarnı da ķızuķdurmaysız daħı da 
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439.1 mįrāŝnı bütünley aşav ile aşaysız, hem de mālnı çın süyüv ile süyesiz! yaǾnį mįrāŝnı 
tiyüşli 

439.2 vāriŝlerge birmeysiz, mālnı çın köñilden süydügiñizden faķįrlerge bir de birmeysiz! 

( ) bu işiñiz yaraķsız 

439.3 işdür (  

439.4 ) ķayçan yir çın yaruluv ile barılmış bolsa, 

439.5 rabbiñniñ emri kilüp yitse, ferişteler śaf, śaf tüzülseler, hem de şol künde cehennemni 
kitürülmiş 

439.6 bolsa, şol künde ādemį allahnıñ vaǾdesin oylap işniñ töpen bilür. ammā ol künde bilüv 
fāǿide birmes 

439.7 şularnı körgeç kāfir eytür: kāşki min bu śoñġı künde tirilüvim içün izgü Ǿamel 
ĥāżirlegen bolsam idi 

439.8 diyüp. ( ) indi ol küni kāfirni allahü teǾālā 
ķılġan Ǿaźāb 

439.9 kibi Ǿaźāb ile hiç kim de Ǿaźāb ķılmas yā ki ol künde allahü teǾālānıñ Ǿaźābın hiç kim de 
mülklenmes hem de anıñ 

439.10 kibi hiç kimde kāfirni bolġavlamas (  

439.11 ) ey Ǿažābdan emįn bolġan müǿmin nefs ŝevāb ile rāżī bolup rabbiñ 
ķaşında 

439.12 rıżālanmış bolġanıñ ĥālde rabbiñ ŧarafına ķaytķıl! şundan śoñ ey ķulum izgü ķullarım 
arasına kir de, 

439.13 şular ile birlikde cennetime de kirgil! diyüp eytülür. 

439.14 bu orunda fecr sūresi tamām boldı. 



  2112

439.15 toķsanınçı beled sūresi, mekkede ingen, yigirmi āyet. 

439.16 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

439.17 ( ) iş kāfirler oylaġança tügil ( ) oşbu şehr 

439.18 ile and eytemün, sin ol şehrde turġuçısun, hem de ata ve anañ toġdurġan kimseleri ile 
and 

439.19 eytemün. yaǾnį ey muĥammed sin tura turġan mekke şehri ile hem de atañız ādem ve 
anıñ neslinden tuvġan 

439.20 siniñ ile and eytemün ( ) taĥķįķ biz ādemni meşaķķat ve 
aġırlıķda itüp 

439.21 yaratduķ yaǾnį ādemįler dünyāda meşaķķat körüvçi dünyā ķayġusını tatġuçı bolalar. 

(  

439.22 ) elle ādem özine hiç kimniñ de 

439.23 küçi yitmes diyüp oylay mı ol ādem eyte: min bik köp māl helāk itdim diyüp, elle anıñ 

439.24 śarf ķılġan mālın taratķanda hiç kim de körmedi diyüp oylay miken? yaǾnį resūl allahġa 

439.25 düşmānlıķ itüp resūl allah żararına köp māllar tutuvçı kāfirlerniñ öz ara 
maķtanuşuvların beyāndur. 

439.26 ( ) biz ol ādemįge iki köz, bir til hem 
iki irin 

439.27 birmedük mi? közleri ile körüp, tili ile söylep irinleri yardeminde sözlerin gözel itüp 
çıġarurġa 

439.28 hem de biz ol ādemįni āşikāre bolġan izgü hem de yavızlıķ yollarını körsetmedük mi? 

(  

439.29 ) indi 
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440.1 bu niǾmetlerge yaķınlıķ iyesi bolġan yetįmni hem de faķįr bolġan miskįni açlıķ küninde 
ŧaǾāmlendürmek 

440.2 yeise ķul azād itmekden Ǿibāret bolġan Ǿuķbeni cüklep bizniñ ŧarafımızdan birilgen 
niǾmetlerge şükr ķılmadı 
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440.3 ( ) şol çaķda įmān 

440.4 kitürgen kimselerden boldı ol hem de baǾżıları baǾżılarına allahnıñ ŧāǾatine śabr ķıluv 
ile, hem de bir birisine merĥametli 

440.5 boluv ile vaśiyyet itüşdiler, munday śıfatlı kişiler oñlıķ iyerleridür yaǾnį işleri oñ ve 

mübārek. (  

440.6 ) iñdi bizniñ āyetlerimizge ķaruşķan kimseler 

440.7 şomlıķ iyeleridür. ol kāfirlerge işekleri bir berkitülgen tamuġ bolġuçıdur. 

440.8  bu orunda beled sūresiniñ tercemesi tamām boldı. 
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440.9 toķsan birinçi- el-şems sūresi mekkede ingen on biş āyet. 

440.10 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

440.11 (  

440.12 ) ķuyaş hem de anıñ yaķtılıġı ile and 
eytemün, 

440.13 ay ile and eytemün ķayçan ol ay ķuyaşġa yaķın bolsa, hem de kündiz ile and eytemün 
ķayçan ķuyaş 

440.14 ravşānlatsa ol kündizni, hem de kiç ile and eytemün ķayçan ol kiç ķaranġulıġı ile 
ķuyaşnı 

440.15 ķaplasa, daħı da kök ile hem de anı binā itken źāt ile and eytemün, yir ile hem de anı 
caygan 

440.16 źāt ile and aytamun, hem de nefsler ile ve alarnı tigüz itüp yaratķan źāt ile and eytemün, 
ol 

440.17 nefslerge allahü teǾālā bozuķlıķnı hem de taķvālikni bildürtken idi 

( ) 

440.18 ötkendegi nerseler ile yemįn eytemün: düristlikde nefsin Ǿilm hem Ǿamel ile pāklaġan 
kimse maķśūdına 

440.19 irişür, kimdür nefsin nādānlıķ ve yamanlıķ ile boyasa ol kişi rüsvāy bolur 

(  

440.20  

440.21 ) ŝemūd ķavmi özleriniñ azġunlıķları sebebli resūllerin yalġanġa 
tutdılar, şol vaķtnı 

440.22 yalġanġa tutdılar ol vaķtda ŝemūdnıñ iñ yamanı ornundan turup ĥażret-i śāliĥniñ 
muǾcizesinden bolġan 

440.23 teveni öltürüvge ķaśd ķıldı, şol vaktda allahnıñ resūli bolġan ĥażret-i śāliĥ eytdi: ey 
bendeler allahnıñ 

440.24 tevesine tiymeñiz ol teveniñ śu nöbetine de tiymeñiz, yaǾnį ĥayvānlarnı śuġaruv içün 
nöbet yaśap 

440.25 nöbetlep içürteler idi, bu ŝemūd ķāvmi resūlni yalġanġa tutdılar teveni boġazladılar, şol 

440.26 çaķda alarnıñ rableri alarnı günāhları sebebli Ǿaźāb ile ķapladı hem de Ǿaźābnı her 
birisine de 
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440.27 tigüz ķıldı hem de ol rabbiñ ŝemūdnı helāk itüvniñ śoñından ķorķmas! 

440.28 bu orunda el-şems sūresi tamām boldı. 
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440.29 toķsan ikinçi leyl sūresi, mekkede ingen, yigirmi bir āyet 
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441.1 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

441.2 ( ) kiç ile 

441.3 and eytemün, ķayçan ol kiç yaķtılıķnı ķaplasa, hem de kündiz ile and eytemün ķayçan 
yaķtılıķ 

441.4 ravşānlansa, hem de ir ve ħatunnı yaratķan źāt ile and eytemün düristlikde sizniñ 
Ǿamelleriñiz türlidür 

441.5 ( ) indi birev allahü teǾālānıñ 
ĥaķların birüp 

441.6 allahü teǾālāge ķarşudan śaķlansa, hem de gözel bolġan ( )sözni rastġa tutsa ol 
kişini 

441.7 cingil bolġan yolġa köndürürmiz. 

(  

441.8 ) ammā birev özinden çıġarurġa tiyüşli bolġan ĥaķnı çıġaruvda 
śaranlansa, hem de 

441.9 dünyāsı ile āħiret ŝevābından muñsızlansa, gözel bolġan (kelime-i tevĥįd)ni yalġanġa 
tutsa, ol kişini 

441.10 aġırlıķġa tarturmız yaǾnį tamuġġa, tamuġġa tüşken zamānında otdan anı mālı ħalāś 

itülmes. (  

441.11
 

 

441.12 ) bizniñ üzerimizde toġrılıķ bolġuçıdur, hem de bizniñ mülkimizde āħiret hem 
dünyā yurŧı 

441.13 bolġuçıdur, indi min sizni peyġamberni yalġanġa tutup įmāndan yüz döndürgen kāfirler 
gine kire 

441.14 turġan yanup turġuçı ot ile ķorķutuvım. yaǾnį toġrılıķnı beyān itüv minden, min anı 
sizge beyān 
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441.15 eytemün. āħiret ile dünyā ikisi de min ki indi bularnı minim rıżālıġım ile gine isteñiz 

(  

441.16
 

) 

441.17 allahdan ķorķup śaranlıķdan pāklanup mālın faķįrlerge birgen kimse elbette ol 
tamuġdan ħalāś bolur 

441.18 ol izgü kimse içün, anıñ faķįrlerge birgen ĥāli berāberine ķarşu birile turġan cezā ümįdi 
bolmas meger 

441.19 mālın faķįrlerge birüvde allahnıñ rıżālıġın istep kine birür. hem de bu kişi kileçekde 
öziniñ rabbisiniñ birgen 

441.20 cezāsından rāžı bolur. yaǾnį faķįrlerge mālın birgende niyeti barı allah rıżālıġı bolup, 
faķįrlerden ħidmet 

441.21 yā ķullıķ ümįd itmey mālın taratķan kimseler, allahnıñ rıżāsı bolġan çiksiz ecrlerge 
irişürler dimekdür. 

441.22 bu orunda leyl sūresi tamām boldı. 
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441.23 toķsan üçinçi đuĥā sūresi, mekkede ingen on bir āyet. 

441.24 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

441.25 (  

441.26 ) ķuyaşnıñ köterilgen vaķtı ile, hem de kiçniñ ķaranġulanġan vaķtı  ile and 
eytemün, düristlikde 

441.27 siniñ rabbiñ sini taşlamadı da siñe açuġlanmadı da; bu sūreniñ bu ķadarsı bir sebeb ile 
bir arada 

441.28 vaĥy toķtalup ĥażret-i cebrāǿįl inmey turġanda resūl allahnıñ köñli ŧınçsızlanġandan śoñ 
ingen 

441.29 dimişler. hem de kāfirler resūl allah ve başķa müselmānlarnıñ faķįr boluvlarından 
küldüklerinden resūl allahnı caratuv 

 

II / 442 

 

442.1 içün śoñġı āyetler inmişdür maǾnāsı: elbette āħiret dünyādan izgüdür. bik tizlikde siñe 
rabbiñ 

442.2 siniñ śoraġan nerseñni birüp sini rāżı ķılur 

(  

442.3 ) ey muĥammed, sini rabbiñ yetįm ĥāliñde terbiyeçisiz vaķtiñde ebū tālibke 
birüp terbiyelendürmedi mi, siniñ bir 

442.4 nerse bilmegeniñ ĥāliñde vaĥy ile köp ĥükmler ve ĥikmetler bildürüp toġrılıķġa 
köndürmedi mi, sini faķįr 

442.5 ĥāliñde ħadįceni nikāĥletüp bay ķılmadı mu? indi sini şol ĥālleriñden ħalāś itken rabbiñ 

442.6 mundan śoñ siñe köp niǾmetler birür. 

( ) 

442.7 indi ey muĥammed, yetįmni rencitme, hem de ĥācet śoraġuçını ŧıyaġıl, hem de 
rabbiñniñ niǾmeti ile 

442.8 söyleşkil! yaǾnį yetįmlerni riǾāye ķıl, ĥācet śoraġanlarnı ŧıymaġıl, allahnıñ ĥükmlerin 
üyretüv hem 

442.9 irişdürüvde bolġıl! 

442.10 (bu orunda đuĥā sūresiniñ tercemesi tamām boldı) 
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442.11 toķsan dörtinçi inşirāĥ sūresi, mekkede ingen sigiz āyet.) 

442.12 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

442.13 ( ) ey muĥammed, biz 
siniñ 

442.14 kökregiñni maǾrifet nūrı ile nūrlandurmaduķ mı, hem de siniñ üstüñden, siñe aġırlıķ 
birüvçi cükni 

442.15 tüşürmedük mi? yaǾnį peyġamberlikke ķadar bolġan nādānlıķ murāddur. hem de ey 
muĥammed siniñ źikriñni yuķarı 

442.16 köterdük. yaǾnį ismiñni her vaķtde uluġlap źikr itüle turġan ķılduķ. 

(  

442.17 ) ey muĥammed her işde de evvel ķaytılıķ 
bola śoñra rāĥatlık 

442.18 boladur, şol sebebden de sin ilk kāfirler ŧarafından oñġaysızlıķlar kördiñ śoñra nuśret 
tapup alardan 

442.19 üstün boldıñ. düristlikde her bir ķatılıķ ile birlikde ciñillik bolġuçıdur, munısı dünyāda 
hem de 

442.20 dünyādaġı aġırlıķ berāberine āħiretde taġın bir ciñillik bolġuçıdur. indi sin ey 
muĥammed, ķayçan minim 

442.21 ĥükmlerimni irişdirüvden boşansañ anıñ şükrine miñe Ǿibādet ķılġıl, hem de rabbiñe 
gine köñliñni ķoyġıl! 

442.22 (bu orunda inşirāħ sūresiniñ tercemesi tamām boldı.) 
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442.23 (toķsan bişinçi tįn sūresi, sigiz āyet, (mekkede mi medįnede mi iħtilāflı) 

442.24 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

442.25 ( ) tįn, zeytün 

442.26 aġaçları ile, hem de yimişli yıġaç iyesi bolġan ŧūr ŧaġı ile, oşandaķ ŧınçlıķ ornı bolġan 

442.27 şehr (mekke) ile and eytemün, düristlikde biz ādemįni bik gözel turmuşda yaratduķ. 

(  

442.28 ) şundan śoñ ol ādemįni töpenlerniñ 

442.29 töpeni bolġan tamuġġa tüşürürmiz, barı aña tüşürmemiz įmān kitürüp de izgü Ǿameller 
ķılġan kimseni, 

 

II / 443 

 

443.1 çünki munday kişiler içün bir de kisilmey turġan ecr bolġuçıdur. yaǾnį bir kişi selāmet 
vaķtında 

443.2 ni ķadar izgü Ǿamel ķılsa, ol kişiniñ ķartlıķ yā żaǾįflik sebebli Ǿamelge küçi yitmes 
derecege irişüp 

443.3 Ǿāciz ķalsa da hemįşe selāmet vaķtinde ķılġan Ǿameller ķadar ŝevābı bolur. munıñ 
meŝeli pinsiye kibidür. 

443.4 selāmet vaķtlarında bir orunda ħiźmet itken kimseler żaǾįflenseler yā ki ķartlıķ sebebli 
ħidmetke 

443.5 yaraķsızlansalar, bularġa važįfelerni birüp turuv Ǿādeti bar. bu Ǿādet şerįǾatde dürist hem 
tiyüş boluvı oşbu 

443.6 āyetden fehmlenedür. ( ) indi ey kāfir siñe ni 
nerse 

443.7 ķıyāmet künin yalġanġa tutduradur ādemįni yaratup śoñra taġın żaǾįflikke ķaytaruv 
beyān ķılınġandan 

443.8 śoñ baǾŝni yalġanġa tutuvġa elbette yol ķalmaydur. allahü teǾālā her işke ĥükm 
itüvçilerniñ iñ aǾlāsıdur 

443.9 ol niçük ĥükm itse ol iş şol revişde bolur. 

443.10 bu orunda tįn sūresi tamām boldı. 
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443.11 toķsan altınçı Ǿalaķ sūresi, mekkede ingen, on toķız āyet 

443.12 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

443.13 ( ) ey muĥammed oķu sin ķurānnı her nerseni ve 
ādemni 

443.14 ķan kiseginden yaratķan rabbiñniñ ismi ile yardem istep 

(  

443.15 ) ey muĥammed ķurānnı ħalķġa üyretüv içün oķu sin! iñ ĥürmetlü 
bolġan rabbiñ 

443.16 şunday źātdur, ol ķulum ile yazuvnı ögretdi, hem de ādemni bir nerse bilmegen 
zamānda, aña toġrı 

443.17 yolnı ve başķa hünerlerni ögretdi. ( ) bulay bolup da ādemįniñ azġunlıķda boluvı 
yaraķlı bolmas. 

443.18 ( ) düristlikde ādemį uzun māllı bolup 

443.19 muñsız bilgeni içün toġrılıķdan yazar, munda murād ebū cehldür. ey yaman ādemį, 
düristlikde ölgenden 

443.20 śoñ ķaytaçaķ  yir rabbiñ ŧarafınadur. ġāfil bolma, māluña aldanma, āħir künde Ǿaźābke 

ilegürsün! (  

443.21 ) ey muĥammed köresün mi, namāz oķuvçı ķulını namāzdan 
ŧıyuvnı tilegen kimseni 

443.22 munda namāz oķuvçıdan murād resūl allah, ŧıyuvçıdan- ebū cehl. çünki ebū cehl 
ķavmine eytken eger muĥammedniñ 

443.23 namāz oķuġanun körsem moynun taptarmun diyüp. bir vaktda resūl allah namāz oķuy 
iken, ebū cehl bara 

443.24 başlaġanda taġın kiri çigingen. ķavmi śoraġanlar nik çigindiñ diyüp, ebū cehl eytken iki 
aramızda 

443.25 oŧdan bolġan çuķur köründi diyüp. (  

443.26 ) eger de ol ŧıyulmış kimse toġrılıķ üzere bolunsa, yā ki 
taķvālık ile 

443.27 buyursa, hem de ŧıyuvçı kimse ĥaķnı yalġanġa tutup įmān kitürüvden yüz döndürse, 
bilmes mi ol 
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443.28 kimse allahü teǾālā anıñ bu işin bilüp turġannı? yaǾnį ebū cehl ĥakķ yaķda bolup, resūl 
bāŧıl yaķda bolsa, 

443.29 allahü teǾālā alarnıñ ĥaķķ yaķdaġısına yardem birüp resūlni śaķlamay ebū cehlni üstün 
ķılur idi diye oylamay mı? 

 

II / 444 

 

444.1 digen sözdür. ŧıyulmış resūl ŧıyuvçı ebū cehldür. ( ) namāzdan ŧıyuvçınıñ bu işi 
yaman işdür, 

444.2 ( ) eger de ol namāzdan ŧıyuvçı 
kimse 

444.3 bu yüz ķılġandan ŧıyulmasa yalġançı hem de azġun bolķuçı mañlay śaçından tutarmız, 
yaǾnį āħiret 

444.4 küninde, ol şol vaķtda öziniñ meclisdaşların ündesün de bizniñ Ǿaźābımızdan ķutulsun! 

(  

444.5 ) biz de özimizniñ düşmānlarını Ǿaźāb ķıluv içün bolġan zebānįlerimizni 
çaķururmız, şol çaķda ol 

444.6 ŧıyuvçınıñ ĥāli yaman bolur. ( ) ey muĥammed sin anıñ sözin 
tutma, rabbiñe secde 

444.7 ķıl, hem de aña yaķınlıķ ĥāśıl ķıl! bir de anday ŧıyuvçı düşmānlardan ķorķmaġıl! 

444.8 bu orunda Ǿalaķ sūresiniñ tercemesi tamām boldı.  
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444.9 toķsan yidinçi ķadr sūresi, biş āyet (mekkede mi medįnede mi iħtilāflı) 

444.10 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

444.11 ( ) düristlikde biz 
ķurānnı 

444.12 ķadir kiçinde indürdük, ol uluġ bolġan ķadir kiçidür anı allahdan başķa kimse bile 
almaġan ķadir kiçi miñ aydan da 

444.13 izgürekdür. 

( ) ol 

444.14 kiçde ferişteler hem de cebrāǿįl rableriniñ iźni ile, taķdįr itülgen her bir iş sebebli 
inerler, 

444.15 ol kiç tañ toġuvġa ķadar her bir müǿmin müselmānġa selāmetlikdür. 

444.16 ķadir kiçi. ramażān-ı şerįfniñ yigirmi yidinçi kiçesinde ķadir kiçi boladur. bu kiç 
müselmānlarnıñ 

444.17 dįnleriniñ aślı bolġan ķurān-ı şerįf ingen kiçdür. bu kiçde allahü teǾālā ŧarafından 
ferişteler yirge inüp müǿmin 

444.18 müselmānlar içün istiġfār ķılurlar. ķuyaş bayuvdan tañ atkanġaça ķadir kiçi bolur. bu 
kiçde her kimde 

444.19 tevbe istiġfārda bolunmaķ tiyüşli. bu kiçde ķılınġan Ǿameller miñ ay tutaş ķılınġan 
Ǿamellerden artuķ boladur. 

444.20 bu orunda ķadr sūresi tamām boldı 
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444.21 toķsan sikizinçi beyyine sūresi, sigiz āyet, (mekkede mi medįnede mi iħtilāflı) 

444.22 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

444.23 (  

444.24 ) ehl-i kitābdan hem de müşriklerden bolġan kāfirler, 
ĥaķlıķ bilgüsi bolġan, 

444.25 ĥaķlıķnı berkitüv iyesi yazuvlarnı içine alġan pāk śaĥįfelerni oķuy turġan allahnıñ resūli 
kilgençe 

444.26 taraluşuvçı hem de ayruluşuvçı bolmadılar. yaǾnį resūl allah peyġamber bolġandan śoñ 

ġına taraluşdılar. (  

444.27 ) kitāb birilmiş kimseler resūl allah 
kilgençe 

444.28 taraluşmaġanlar idi, ķayçan resūl kildi ise alar ayrıluşdılar. yaǾnį resūl allah kilgençe 
yehūd hem 

444.29 naśārā tevrāt hem incįlde śıfatlanuvına köre muĥammed (Ǿahm)ge įmān iteçek bolup 
turalar idi. ķayçan 

 

II / 445 

 

445.1 resūl allah peyġamber boldı ise ĥased itüp, resūl allahġa įmāndan baş tartdılar. 

(  

445.2 ) ol kāfirler 

445.3 özleriniñ kitāblarında buyurulmadılar, barı bir bolġan allahġa anıñ dįnine iħlāś baġlap 
įmān kitürüv 

445.4 ile gine buyuruldılar. hem de bāŧıl iǾtiķādlarından ĥaķķ iǾtiķadķa avışuvġa buyuruldılar. 
namāz oķuvġa, zekāt 

445.5 birüvge buyurulġanlar idi. bu işler ile buyurġan dįn ĥaķķ ve ŝābit bolġan dįndür. 

(  

445.6 ) düristlikde ehl-i kitābdan 

445.7 hem müşriklerden bolġan kāfirler küfrleri içün cehennem oŧında mengü bolurlar, bu 
kişiler maħlūķlarnıñ iñ 
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445.8 yavızlarıdur. (  

445.9 ) düristlikde 

445.10 įmān kitürüp izgü Ǿamel ķılġan kimseler bular maħlūklarnıñ izgüleridür, bular içün 
rableri ķaşında 

445.11 astlarından yılġalar aġa turġan Ǿadn cennetleri bolġuçıdur. alar şol cennetlerde mengü 
bolurlar. alardan 

445.12 allahü teǾālā, allahü teǾālādan alar rāži bolurlar. bu dereceler rablerinden ķorķup 
dünyāda vaķtda izgü Ǿameller 

445.13 ķılġan kimseler içündür. 

445.14 bu orunda beyyine sūresi tamām boldı 
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445.15 toķsan toķızınçı zelzelet sūresi sigiz āyet (mekkede mi medįnede mi iħtilāflı) 

445.16 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

445.17 (  

445.18 ) ķayçan yir öziniñ titrev vaktında titretilmiş bolsa, yir öziniñ aġır 
cüklerin çıġarsa, 

445.19 şol vaķtda ādemį eytür ni boldı bu yirge? diyüp. şol künde ol ħalķġa öziniñ titrevin hem 
de 

445.20 cüklerin çıġarup taşlavın beyān iter. munı beyān itüvge yirniñ rabbisi allahü teǾālā aña 
vaĥy ile bildürgen bolur. 

445.21 şol vaĥy sebebli beyān iter. (  

445.22 ) ol künde ādemįler taraluşup ĥesāb meydānına 
dönerler, özleriniñ 

445.23 Ǿamelleriniñ cezāların körsetülmekleri içün. indi birev dünyāda vaķtında tözen ķadar 
izgülik işlese, şunı da körür, 

445.24 hem tözen ķadar yavız Ǿamel ķılġan bolsa, anı da körür. yaǾnį tözen ķadar gına 
izgülikleri bolġan kimselerde 

445.25 şol Ǿamelleriniñ cezāların körürler. 

445.26 bu orunda zelzele sūresi tamām boldı. 
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445.27 toķızınçı Ǿādiyāt sūresi, on bir āyet, (mekkede mi medįnede mi) 

445.28 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

445.29 ( ) soġış ataları ile and eytemün, 
ķayçan 

 

II / 446 

 

446.1 ol atlar ķatı çapuvları sebebli śoluvların tavışlap alsalar, hem de kiçlerde taşlıķ yirde 
çapup 

446.2 ŧayaķlarından ot çıġarġan atlar ile and eytemün. atlanġan kişilerin tañ vaķtında 
düşmānları üstüne 

446.3 kitürüp yitküzüvçi atlar ile and eytemün. ( ) ol atlar tañ 
vaķtında 

446.4 tözenler tözdürüp düşmānlar arasına kilüp yitdiler. bu āyetlerniñ inüvi oşbu sebebden 
dimişler. bir 

446.5 vaķtda resūlimiz bir ŧarafķa atlı Ǿasker yibergen iken, bir ay ötken hiç de bulardan ħaber 
bilinmegende, 

446.6 şol vaķtda bu āyet ingen ( ) 

446.7 düristlikde ādemį öziniñ rabbisine ķarışķuçıdur. hem de öziniñ bu ķarışuvlıġına özi de 
şāhiddür yaǾnį 

446.8 özinde de ķarşulıġın bildüre turġan Ǿalāmetler bardur. hem de ol ādemį mālını bik ķatı 
süygüçidür. 

446.9 yaǾnį mālı bolsa da allahü teǾālā yolına birüvden śaranlanur. 

(  

446.10 ) ādemį bilmes mi, ķayçan ķabrlerde bolġan nerseler 
ķobarulmış bolsa 

446.11 hem de köñillerde bolġan nerselerni Ǿamel defterlerinde ĥāżir ķılınmış bolsa, şol vaktda 
yamanlar özleriniñ 

446.12 helāk boluvların oylamaylar mı, düristlikde alarnıñ rableri şol ķıyāmet küninde bir de 
şiksiz alarnıñ 

446.13 köñillerinde bolġan nerselerni bilgüçidür. 

446.14 bu orunda Ǿādiyāt sūresi tamām boldı. 
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446.15 yüzde birinçi el-ķāriǾa sūresi, mekkede ingen on bir āyet. 

446.16 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

446.17 ( ) ķāriǾa. her nerseni ķorķutuvçı ve her nerseni 
ornundan 

446.18 ķobaruvçı bolġan, ķorķunçlı ķıyāmet künidür. (  

446.19 ) ol ķāriǾa küninde ādemįler taralġan çigirtkeler ve tutulgan cinler kibi 
bolurlar. 

446.20 ( ) 

446.21 indi ol künde birevniñ Ǿamel ölçevleri aġır bolsa, ol kişi öziniñ köñline oħşaġan keyf-i 

446.22 śafāda bolunur, ammā birevniñ Ǿamel ölçevi cingil bolsa, ol kişiniñ ornı hāviye bolur, ol 
hāviye 

446.23 ķazulıķda çikden çıġup yanup turġuçı otdur. 

446.24 bu orunda ķariǾa sūresi tamām boldı. 
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446.25 yüzde ikinçi tekāŝür sūresi, sigiz āyet, mekkede mi medįnede mi 

446.26 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

446.27 (  

446.28 ) ķabrlerge barup kömülge- 

446.29 ngeçe, sizni baylıķ ile maktanuv şuġullendürdi ( ) ķabrliķke kömülüvni  unutup 
baylıķ ile maķtanuşuv 

 

II / 447 

 

447.1 yaraķlı iş tügil anday işnin yaraķsızlıġın kileçekde bilürsiz, yaǾnį ölgenden hem de ölüp 

447..2 ķobarulġanda bilürsiz de ökünürsiz! eger siz kileçek ķorķunuvçılı ķıyāmetni öziñiz 
körüp bilgen 

447.3 kibi bilseñiz idi māllar ile maķtanuşuvnı süymes idiñiz! ammā iş siz oylaġança tügil and 
eytemün 

447.4 ķıyāmetde ceĥįm tamuġsını aldavıñızda körürsiz, şol vaķtda allahü teǾālā ŧarafından 
öziñizge birülgen niǾmetlerinden 

447.5 śoralmış bolursız. yaǾnį maķtanuşķan māluñıznı ķayda ķoyduñız, faķįrlerge birdiñiz mi? 
diye śoralur 

447.6 siz de ceĥįm tamuġsına kiritülmiş bolursız! şulay bolġaç ķabrlikke barġança ald hem 
arŧıñıznı ķarañız! 

447.7 (bu orunda tekāŝür sūresiniñ tercemesi tamām boldı.) 
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447.8 (yüz üçinçi Ǿaśr sūresi mekkede ingen üç āyet.) 

447.9 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

447.10 ( ) 
zamān ile 

447.11 and eytemen, düristlikde ādemį hemįşe ħasretdedür, meger įmān kitürüp izgü Ǿamel 
ķılup, ĥaķlıķ ile 

447.12 hem de śabrlıķ ile vaśiyyet itüşken kimseler gine ħasretde tügillerdür. yaǾnį dünyā āħiret 
saǾādetli bolaçaķ 

447.13 kimseler şunday kimselerdür, alar allahġa hem başķa uşanuvı tiyüşli bolġan nerselerge 
įmān iterler, 

447.14 üstlerine tiyüş bolġan izgü Ǿamellerniñ ķollarından kilgenlerin ķılurlar. şundan śoñ birisi 

447.15 birisine ĥaķķ yolda bolup yamanlıķdan ŧıyuluv ile ögüt birişürler. 

447.16 (Ǿaśr sūresi tamām boldı.) 
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447.17 yüz dörtinçi hümeze sūresi, toķız āyet (mekkede ingen) 

447.18 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

447.19 ( ) uluġ Ǿaźābdur, her bir 
müǿminlerni 

447.20 ħorlaġuçı, alarnı ġıybet ķıluvçılarġa. velįd bin muġįre kibiler resūl allahnı hem de 
müǿminlerni ħorlaylar 

447.21 idi şular ĥaķında indi. ol ħorlaġuçı köp māl cıyup, anı śanap Ǿömrin ötkeze de, şol mālı 

447.22 anı dünyāda mengü ķaldurur diyüp oylaydur. ( ) mālnı śanap turuv āħiret küninde 
fāǿide birmey 

447.23 (  

447.24 ) elbette cürek orŧalarına ķadar yite turġan, yanup turġuçı ve her bir nerseni 
yandurup 

447.25 aşap turġuçı bolġan otķa taşlanmış bolur ol kāfir. ol ot zor büyük binālar içinde 

447.26 baġlanmış bolġan ĥālde şol binālar içinde Ǿaźāb itilür ol kāfirlerni. 

447.27 hümeze sūresi tamām boldı.) 
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447.28 (yüz dörtinçi fįl sūresi biş āyet mekkede ingen.) 

 

II / 448 

 

448.1 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

448.2 (  

448.3 ) ey muĥammed bildiñ mi, siniñ rabbiñ fįl iyelerin ni revişde 
helāk itdi. 

448.4 ol fįl iyeleri sin toġaçaķ yılda ĥįleler ķılup mekke ħalķın özlerine iyertüv içün kaǾbeni 
fįl 

448.5 ile uvatdurmaķ bolup kilgenler idi ammā bu ĥįleleri boşķa çıķdı. fįlleri kaǾbeni 

448.6 uvaŧuvġa buyurulġaç sözlerin tutmadı, şol vaķtda rabbiñ alarġa uvaķ ġına ķuşlar yiberdi, 
ol ķuşlardan 

448.7 ve aķ taşlar ile aŧup fįl iyelerin ķurt aşaġan aġaç yafraķları kibi ķıldurdı yemen pādişāhı 

448.8 abrahe, śanaǾā digen orunda bir kilise yaśatdı. çünki Ǿarablar evveldenök kaǾbeni ziyāret 
itüp 

448.9 kaǾbeni uluġlaylar idi. abrahe Ǿarablarnıñ sevdāga yürüy turġan yol üstlerine bir kilise 
yaśatup 

448.10 Ǿarablar ķızuġup şunda kire başlamaslar mı digen idi, likin Ǿarablar bir de iltifāt 
itmediler. şol 

448.11 açuġdan abraha kaǾbeni vatdurmaķ bolup Ǿasker cıyup her bir binānı vaŧuvġa küçi yite 
turġan 

448.12 fįlinde alup bardı. ammā allahü teǾālā kiçik ķuşlar ile anı helāk ķıldurdı. 

448.13 fįl sūresi tamām boldı 
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448.14 yüz bişinçi ķureyş sūresi dört āyet. 

448.15 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

448.16 ( ) allahü teǾālānıñ fįl iyelerin helāk itüvi. ķureyş 
Ǿarabları 

448.17 ķışķı hem caygi sevdālarında  ilkden niçük birigişüp kervān ile sevdāga baralar idi 
hemįşe şol 

448.18 revişde ülfetde boluvları içün, alarnı fįl iyeleri ķolına tüşürüvden śaķladı. Ǿarablar ķış 
küni 

448.19 barı birge cıyulup sevdā ile yemenge cay faślı şāmġa baralar idi. 

(  

448.20 ) indi şulay bolġaç ķureyş Ǿarabları bu üyniñ 
ħocası 

448.21 bolġan, alarnı açlıķdan ŧoydurġan, ķorķudan emįn ķılġan rablerine Ǿibādet ķılsunlar. 

448.22 ķureyş sūresi tamām boldı. 
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448.23 yüz altınçı erāeyt  sūresi yidi  āyet 

448.24 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

448.25 ( ) ey muĥammed 
ķıyāmet 

448.26 künin yalġanġa tutuvçı kimseni tanudıñ mı? tanumasañ siñe beyān eytemün ol (ebū 
cehl) yetįmni ķatı 

448.27 köñil ile kiri ķaytarup yiberedür. hem de miskįni ŧaǾāmlanduruvga ķızuķmaydur. ebū 
cehl bir yetįmge āpyekūn1 

448.28 bolġan iken ol yetįm yalanġaç ĥālinde ebū cehlge kilüp öziniñ mālından kiyüm birüvün 
ötündi 

448.29 ebū cehl açuvlanup yiberdi. hem de velįd bin el-muġįre bir vaķtde teve çalġan idi, bir 
yetįm it śorap 

 

II / 449 

 

449.1 kildi ol birmedi bu iki āyet alar ĥaķındadur. (  

449.2 ) uluġ Ǿaźābdur namāzların ġāfillik sebebli oķumaġanlarġa hem de riyā 
ile oķuvçılarġa, 

449.3 ( ) hem de üy arasında yürütüle turġan yumuşlarnı ŧıyuvçılarġa yaǾnį 
balŧa, tabaķ, 

449.4 ilek kibi nerselerni birmegenlerge uluġ Ǿažāb bardur. 

449.5 erāeyt sūresi tamām boldı. 

                                                            
1 Bu kelime Lehçe “opiekun” kelimesinden gelmektedir. Veli, bakıcı, danışman anlamındadır. 
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449.6 yüz sigizinçi- kevŝer sūresi üç āyet 

449.7 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

449.8 ( ) ey muĥammed biz siñe üçi ķarįbi bolmaġan niǾmetni 
(peyġamberlikni) birdük. 

449.9 ( ) indi sin namāznı iħlāś ile oķup, tevelerni śoyġıl hem itin yetįmlerge 
taratķıl! 

449.10 ( ) düristlikde siniñ düşmānuñ ismi coyulaçaķ, izgüliklerden maĥrūm 
kimsedür. 

449.11 ebū cehl resūl allahnı faķįr yetįm diye ħorlaġaç, allahü teǾālā oşbu sūreni indürmiş! hem 
de ötken 

449.12 sūrede namāznı iħlāśsız oķup yetįmlerge it birmegenlerni ħorlaġan idi. bu sūrede alar 
kibi 

449.13 bolma diye resūl allahġa vaǾaž ķılınmış. 

449.14 kevŝer sūresi tamām boldı. 
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449.15 yüzde toķızınçı kāfirūn sūresi. altı āyet. 

449.16 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

449.17 ( ) eyt sin ey muĥammed kāfirlerge, ey kāfirler ( ) min 
siz ķullıķ ķılġan 

449.18 źātka ķullıķ eyteçek tügilmün, ( ) hem de siz de min Ǿibādet ķılġan 
źātka Ǿibādet 

449.19 ķılaçaķ tügilsiz, ( ) hem de min sizniñ Ǿibādet 
ķılġan źātıñızġa 

449.20 Ǿibādet ķılmam, sizde minim Ǿibādet ķılınmış maǾbūdıma Ǿibādet ķılmassız. 

( ) 

449.21 siz öz dįniñizde turursız min de öz dįnimde tururmun. digil. 

449.22 bu sūrenin inüvine sebeb: kāfirler resūl allahġa kilüp: ey muĥāmmed bir yıl sin bizniñ 
maǾbūdlarımızga ķullıķ ķıl, 

449.23 andan śoñ biz siniñ rabbiñe bir yıl Ǿibādet ķılurmız digenler idi. 

449.24 kāfirūn sūresi tamām boldı. 



  2137

449.25 yüzde onınçı naśr sūresi 

449.26 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

449.27 ( ) ey muĥammed ķayçan allahü teǾālānıñ yardemi irişse, hem de 
mekke şehrin aluv vaķtı yitse, 

449.28 ( ) hem de ādemįlerni allahnıñ dįnine gürūh, 
gürūh bolup 

 

II / 450 

 

450.1 kirür körseñ ( ) şol vaķtda rabbiñniñ ĥamdi ile tesbįĥ 
eytkil, 

450.2 hem de tevbelerni ķabūl ķılġuçı rabbiñe yalvarup günāhlarnı yarlıķavın ötüngil! 

450.3 naśr sūresi tamām boldı 
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450.4 yüzde on birinçi mesed sūresi, biş āyet 

450.5 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

450.6 ( ) ebū lehebniñ źātı helāk bolġay idi, ( ) hem vāķıǾā helāk boldı. 

(  

450.7 ) anı helākliginden mālı da kesb ķılup tapķan nersesi de muñsız 

ķılmadı. (  

450.8 ) tiz künden ebū leheb özi hem de ħatunı, 
moynında 

450.9 ħurma munçalasından ceb bolġanı ĥālde otun köterüp, yalķun iyesi bolġan otķa kirürler. 

450.10 bu sūreniñ inüvine sebeb: resūlimizge ( ) öziñniñ yaķın 
tuvġanlarıñnı ĥaķlıķġa ündegil, 

450.11 digen āyet iñgeç resūl allah tuvġanların cıydı da ĥaķlıķġa ündedi, şunda ebū leheb: sin 
bizni şunıñ 

450.12 içün çaķurdıñ mı diyüp taş ile resūl allahnı atmaķ boldı. şundan śoñ bu sūre indi. ammā 
ħatunı 

450.13 resūl allahġa düşmānlıķ itüp, resūl allahnıñ yürüy turġan yolına aġaçlar taşlay idi resūl 
allahnı 

450.14 cefālamaķ içün. 

450.15 bu orunda mesed sūresi tamām boldı. 
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450.16 yüzde on ikinçi iħlāś sūresi dört āyet. 

450.17 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

450.18 ( ) bir zamānda müşrikler resūl allahdan śoradılar: siniñ rabbiñ altundan 
mı, kümüşden mi, 

450.19 timirden mi diyüp şularġa cevāb içün bu sūre indi. maǾnāsı ey muĥammed eyt sin 
kāfirlerge 

450.20 minim allahım birdür, ( ) hiç nersege muĥtāc tügildür, ( ) hiç kimni 
toġdurmadı, 

450.21 ( ) ve hiç kimden toġdurulmadı, ( ) hem de aña hiç 
birźāt tiñ 

450.22 bolmadı diyüp. 
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450.23 yüzde on üçünçi felaķ sūresi, biş āyet. 

450.24 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

450.25 ( ) eyt sin ey muĥammed! min ŧañnı toġduruvçı rabbime 
anıñ 

450.26 yaratķan nerseleriniñ żararından śıġınamun, ( ) hem de ķaranġu 
kiçden śıġınamun ķayçan 

450.27 ķaranġulıġı her nerseni ķaplasa, ( ) hem de töpenlerge siĥr 
tilep aruvçı ħatunlarnıñ 

450.28 żararlarından ( ) oşandaķda ĥased ķıluvçılarnıñ ĥasedlerinden 
rabbime śıyunamun. 
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450.29 yüzde on dörtinçi sūre nās sūresi, altı āyet. 

 

II / 451 

 

451.1 bismi’l-lahi’r-raĥmani’r-raĥįm 

451.1 ( ) eyt sin ey muĥammed! min ādemlerniñ maǾbūdı, 
pādişāhı, 

451.2 hem de rabbisi bolġan rabbime śıyunamun: ( ) vesvese ķılup izgü 
Ǿamellerni kiçüktürüvçi 

451.3 źātdan, ( ) ol źāt cinlerden hem 
ādemlerden de 

451.4 bolup, ādemįlerniñ köñillerinde vesvese ķılur. bu iki sūre, resūlimizni bir yehūdį siĥrlep 
ħasta 

451.5 ķılġandan śoñ ingen diye rivāyet eytüledür. 

451.6 oşbu orunda yüz on dört sūreniñ tefsįri tamām boldı. 

451.7 tercemeniñ tamāmınıñ taǿrįħi: hicrį 1320 nçi mįlādį 1907 nçi 3 inçi zü’l-ĥicce 24 nçi 
dįkābir 

451.8 düşenbe kün 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

451.9 āyetü’l-bi’l-ittifāķ *-bu Ǿalāmet her bir ķārį ķaşında āyetniñ aķtıġı śanalġan orunġa 
ķoyuladur 

451.10 āyetü’l Ǿındalküfiye  * - kūfe kārįleri ķāşında āyet aķtuġı sanalġan orunda 
ķoyula. 

451.11 āyetü’l-…… ġayr hem  () – kūfe ķārįlerinden başķalar ķaşında āyet āħirį 
śanalġan orunda ķoyuladur. 

451.12 żımmetü’l-şibāǾ bu żımmeni ve o kibi śozup oķula. 

451.13 żımmetü’l-ġayre munısı barnı ve o ķadar sozmay ġına oķula. 

451.14 tenvįn ižhār   ǿ, h, Ǿ, ġ, ĥ, ħ, ile başlanġan sözler aldındaġı ĥarfke ķoyuladur. 

451.15 bu Ǿalāmet  elif kibi śozup oķula, 

451.16 “ “  y kibi astķa śozup oķula 
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451.17 ,   evvelgisi ve oġa, ikinçisi elifke üçünçi yaġa işāretdür. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

451.19 ( hüźā duǾāǿ tilāvetü’l-ķurān= ķurānnı oķurġandan śoñ oķula turġan duǾā) 

451.20

 (  

451.21

  

451.22

  

451.23

  

451.24

  

451.25  

 

II / 452 

 

452.1 maǾnāsı: ey rabbim bizniñ ķurān oķuġanda bolġan kimçiliklerimizni Ǿafv ķılġay idiñ, 
oķuġan vaķtda 

452.2 artduruv, yā kimitüv, yā ħaŧā oķuv, yā yañıluşuv, yā unutuv, yā aldaġını artda, artdaġını 
alda 

452.3 oķuġan bolsaķ, yā ki köñillerimizni çitke yiberüp oylamay oķusaķ, yā śozuv ornunda 
ķıśķa, 

452.4 ķıśķa oķuv ornunda śozup oķusaķ, toķtav tiyüşli bolġan orunda toķtamay, tiyüşsiz 
orunda 

452.5 toķtaġan bolsaķ, nindi gine kimçilik kitürgen bolsaķ da öziñniñ fażl ve raĥmetiñ ile her 
birisinde 

452.6 kiçseñ ve Ǿafv itseñ iken. ey rabbim öziñniñ resūliñ muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmge hem 
de anıñ śaĥābįlerine 

452.7 ķurānda bolġan harfler śanınça miñ miñ śalavāt hem selām ķılġay idiñ! āmįn! 
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452.8 secde-i tilāvet- 

452.9 ķurānda secde diyüp ķoyılġan on dört āyetden birisini bir āyet ķadarın oķusa yakşi 
oķuġanda 

452.10 işitse bu kişige secde-i tilāvet tiyüş bolur. 

452.11 secde-i tilāvet niyeti: 

452.12 allahnıñ fermānına muvāfaķat içün secde ķılmaķını niyet ķıldım diyüp “allahü ekber) 
diyürde toġrı 

452.13 secdege kiter, secdede üç mertebe “  “ diyüp allahü ekber diyüp turur 
da oturup 

452.14 oşbu duǾānı oķur. 

“  

452.15  “ secde-i tilāvetde ķollarnı köterülmes. 

452.16 secde-i tilāvet ĥükmi: 

452.17 secde-i āyetin namāz ķırāǿatında oķulsa, yā ħatm itkende terāviĥ namāzında ĥāfıž 
oķuġanı işitilse aŧına 

452.18 secde ķıluv tiyüş bolmas belki namāz içindegi sevda yiter secde āyetin ġrammafondan 
yā ki ŧuŧiden işitüv 

452.19 ile de secde-i tilāvet tiyüş bolur. 

 

sūre 
hem 
pāre 

sūre isimleri beyt sūre 
hem 
pāre 

sūre isimleri beyt sūre 
hem 
pāre 

sūre isimleri beyt 

18 kehf 2 36  yāsįn sūresi  212 56 vāķıǾa sūresi 352 

16nçı pāre 17 23nçi pāre 215 57 ĥadįd sūresi 357 

19 meryem 22 37 śāfāt  225 58 mücādele 325 

20 ŧāhā 33 38 śād 231 28 pāre 325 

17nçi pāre 48 39 zümer 239 59 ĥaşr sūresi 371 

21 enbiyāǿ 
sūresi 

48 24nçi pāre 250 60 mümteĥine sūresi 377 

22 ĥac 62 40 müǿmin sūresi 255 61 śaff sūresi 382 
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18nçi pāre 75 41 fuśulet 261 62 cumǾa sūresi 385 

23 nūr sūresi 85 25nçi pāre 268 63 münāfiķįn 388 

24 nūr sūresi 85 42 nūr sūresi 269 64 teġābün 390 

25 furķān 101 43 zuħruf 278 65 ŧalāķ 394 

19nçı pāre 102 44 duħān 286 66 taĥrįm 397 

26 şuǾarāǿ 115 45 cāŝiye 291 67 mülk sūresi 399 

27 neml 125 26nçı pāre 292 29 pāre 399 

20nçi pāre 133 46 iĥķāķ 292 68 nūn sūresi 403 

28 ķaśaś 138 47 muĥammed 
Ǿahm sūresi 

304 69 el-ĥaķķat sūresi 405 

29 Ǿankebūt 153 48 fetĥ sūresi 311 70 meǾāric sūresi 407 

21nçi pāre 158 49 ĥicret sūresi 320 71 nūĥ sūresi 409 

30 rūm 172 50 ķāf sūresi 326 72 cin sūresi 412 

31 loķmān 175 51 źāriyāt sūre 330 73 müzzemmil 
sūresi 

415 

32 secde sūresi 122 27nçi pāre 333 74 müddeŝir sūresi  417 

33 aĥzāb 182 52 ŧūr sūresi 335 75 ķıyāme sūresi 419 

34 sebeǿ 192 53 necm sūresi 339 76 insān sūresi 421 

35 melāǿike 
sūresi 

205 54 ķamer sūresi 344 77 mürselāt sūresi 423 

55 raĥman sūresi 348 78 nebe sūresi 425  

 30 pāre 425 

 

 

sūre 
hem 
pāre 

sūre isimleri beyt sūre 
hem 
śanı 

sūre isimleri beyt sūre 
hem 
pāre 

āħir ķurāndaġı secde 
āyetleri 

80 Ǿabese sūresi 429 98 beyine sūresi 444 5nçi  secde meryem sūresinde 

81 tekvįr 230 99 zelzele sūresi 445 6nçı secde ĥacc sūresinde 

82 infiŧār 431 100 Ǿādiyāt 445 7nçi secde furķan sūresinde 
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83 taŧfįf 432 101 ķāriǾa 446 8nçi secde neml sūresinde 

84 inşiķāķ 433 102 tekāŝür 446 9nçı secde secde sūresinde 

85 bürūc 434 103 Ǿaśr sūresi 447 10nçı secde śād sūresinde 

86 ŧāriķ 435 104 hümeze 448 11nçi secde hem el-secde 
sūresi 

87 aǾlā sūresi 432 105 fįl sūresi 448 12nçi secde necm sūresinde 

88 ġāşiye 437 106 ķureyş 448 13nçi secde inşāķ sūresi 

89 fecr 438 107 māǾūn 448 14nçi secde Ǿalaķ sūresi 

90 beled 439 108 kevŝer 449 

91 şems sūresi 440 109 kāfirūn 449 

92 leyl sūresi 441 110 naśr sūresi 449 

93 đuħā sūresi 441 111 ebį leheb 450 

94 elem neşraĥ 441 112 iħlāś sūresi 450 

95 vettįn 442 113 felaķ sūresi 450 

96 Ǿalaķ sūresi 443 114 nāss sūresi 451 

97 ķader sūresi 444 
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